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1972

UCHWA£A Nr VI/28/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw na terenie
Gminy Miko³ajki Pomorskie.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)−
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statuty So³ectw Gminy Miko³ajki Pomorskie stanowi¹ce za³¹czniki nr od 1 do 14 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc Nr VII/37/91 w sprawie uchwalenia Statutu
So³ectw Gminy Miko³ajki Pomorskie z dnia 30.01.1991 roku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz ¯ebrowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/28/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 28 marca 2007 r.

STATUT
SO£ECTWA MIKO£AJKI POMORSKIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Miko³ajki Pomorskie stanowi samorz¹d mieszkañców Wsi Miko³ajki Pomorskie−
Cierpiêta i Ko³oz¹b Ma³y.
§2
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
Nr III/13/88.
2. So³ectwo Miko³ajki Pomorskie obejmuje terytorium
wsi Miko³ajki Pomorskie− Cierpiêta i Ko³oz¹b Ma³y.

ROZDZIA£ II
Zadania so³ectwa

Poz. 1972

— 8749 —

§3
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.

2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji−
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z terenu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontaktu z wyborcami−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kultury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
i ochrony przeciwpo¿arowej−
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizowanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiatowych i sportowych.
§4
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich organów.
§5
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).

Rozdzia³ III
Organy so³ectwa

§6
1. Organami so³ectwa s¹:
—zebranie wiejskie−
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
w momencie wyboru nowych organów.
§7
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci.
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§8
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierowanie prac¹ rady so³eckiej−
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spof)
reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
³eczny.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec§9
twie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebrazwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnie wiejskie.
nych dla gminy i so³ectwa.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra- 3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
wo wyborcze.
§ 14
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− ra- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiej- 2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tysa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawmi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
Rozdzia³ IV.
§ 11
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
§ 15
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczo- 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzanie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kasadnia przyjêcie krótszego terminu.
dencji.
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wynajmniej 10% uprawnionych do
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszmiejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez 3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wskazana przez wójta.
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
stosuje siê odpowiednio.
§ 16
§ 12
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
obrad.
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim 3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osoi cz³onków rady so³eckiej.
wania−
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowac) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spodzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
§ 13
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików woje2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
wództw.
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
§ 18
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpokompetencji so³ectwa−
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydac) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rawiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
dy Gminy−
do g³osowania.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
zawarte w ust. 1.
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3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
Za³¹cznik nr 2
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³odo uchwa³y Nr VI/28/07
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któRady Gminy Miko³ajki Pomorskie
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
z dnia 28 marca 2007 r.
g³osów.
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unieSTATUT
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
SO£ECTWA D¹brówka Pruska
decyduje losowanie.
ROZDZIA£ I
§ 19
Postanowienia ogólne
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowa§1
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ecOgó³ mieszkañców so³ectwa D¹brówka Pruska statwa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo- nowi samorz¹d mieszkañców Wsi D¹brówka Pruska.
œci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
§2
g³osowania.
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
Nr III/13/88.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³o2.
So³ectwo
D¹brówka Pruska obejmuje terytorium wsi
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecD¹brówka
Pruska.
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
§ 20
ROZDZIA£ II
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onZadania so³ectwa
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
§3
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzea) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
¿one
ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2.
Do
zadañ
so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
utraty tego prawa−
a)
zapewnienie
udzia³u mieszkañców w rozpatrywac) zmiany miejsca zamieszkania−
niu
spraw
socjalnych−
bytowych i kulturalnych−
d) œmierci.
b)
podejmowanie
uchwa³
w sprawach so³ectwa w ra3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jemach
przyznanych
kompetencji−
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprazakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zwach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
zebranie wiejskie.
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
d)
wnioskowanie
do Rady Gminy o rozpatrywanie
Rozdzia³ V
spraw−
których
za³atwienie wykracza poza mo¿liTryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
woœci samorz¹du mieszkañców wsi−
§ 21
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
nu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakzg³osiæ:
tu z wyborcami−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
b) wójt.
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kul2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêputury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
i ochrony przeciwpo¿arowej−
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
g³osowania.
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidaRozdzia³ VI
cjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
Postanowienia koñcowe.
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizo§ 22
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³aj) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiasnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
towych i sportowych.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko§4
³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
roku.
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
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wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa§ 12
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich or- 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
ganów.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
§5
obrad.
3.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
udzia³−
za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
i
cz³onków
rady so³eckiej.
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so4.
Zebranie
wiejskie
mo¿e postanowiæ o przeprowa³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
dzeniu
g³osowania
tajnego w ka¿dej innej sprawie−
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
uczestnicz¹cych w zebraniu.
Rozdzia³ III
5.
Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
Organy so³ectwa
§ 13
§6
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
1. Organami so³ectwa s¹:
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
—zebranie wiejskie−
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
—so³tys−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
kompetencji so³ectwa−
w momencie wyboru nowych organów.
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
§7
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy−
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kieros¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
wanie prac¹ rady so³eckiej−
dzia³alnoœci.
f)
reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
§8
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ecDzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spotwie−
³eczny.
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot§9
nych dla gminy i so³ectwa.
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebra- 3. So³tys
korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
nie wiejskie.
funkcjonariuszom
publicznym.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszy§ 14
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
§ 10
2.
W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rasa
spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cydê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
mi
okolicznoœciami
obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejso³eckiej
wskazany
przez zebranie wiejskie.
skie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
Rozdzia³ IV.
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oTryb
wyboru
so³tysa i rady so³eckiej.
¿enia wniosku.
§ 15
§ 11
So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego 1. Wybory
uchwa³y
Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
nie
póŸniej−
ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaw so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczodencji.
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uza- 2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wysadnia przyjêcie krótszego terminu.
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszzana
przez wójta.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyzna§ 16
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
stosuje siê odpowiednio.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
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2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Rozdzia³ V
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
3. Do zadañ komisji nale¿y:
§ 21
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³oso- 1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
zg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
2.
Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
§ 17
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿g³osowania.
dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików wojeRozdzia³ VI
wództw.
Postanowienia koñcowe.
§ 18
§ 22
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoZmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³aœrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandyda- snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikowiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych ³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
do g³osowania.
roku.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
zawarte w ust. 1.
Za³¹cznik nr 3
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
do uchwa³y Nr VI/28/07
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oRady Gminy Miko³ajki Pomorskie
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któz dnia 28 marca 2007 r.
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
g³osów.
STATUT
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unieSO£ECTWA KO£OZ¥B
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
decyduje losowanie.
ROZDZIA£ I
Postanowienia
ogólne
§ 19
§1
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ko³oz¹b stanowi samoliczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec- rz¹d mieszkañców Wsi Ko³oz¹b.
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo§2
œci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmig³osowania.
ny powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
Nr III/13/88.
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2.
So³ectwo
Ko³oz¹b obejmuje terytorium wsi Ko³oz¹b.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecROZDZIA£ II
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
Zadania so³ectwa
§ 20
§3
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat 1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzei przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
¿one
ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
2.
Do
zadañ
so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
a) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
a)
zapewnienie
udzia³u mieszkañców w rozpatrywab) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
niu
spraw
socjalnych−
bytowych i kulturalnych−
utraty tego prawa−
b)
podejmowanie
uchwa³
w sprawach so³ectwa w rac) zmiany miejsca zamieszkania−
mach
przyznanych
kompetencji−
d) œmierci.
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spra3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jewach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zo tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
zebranie wiejskie.
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d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
§ 10
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿li- 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rawoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere- 2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejnu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawtu z wyborcami−
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kul¿enia wniosku.
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
§ 11
i ochrony przeciwpo¿arowej−
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa 1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidaw so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczocjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzai) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizo- 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia- 3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesztowych i sportowych.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
§4
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mostosuje siê odpowiednio.
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ po§ 12
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa- 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich or- 2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
ganów.
obrad.
3.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
§5
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
i cz³onków rady so³eckiej.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania 4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowawiejskiego lub decyzje organu wykonawczego sodzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
Rozdzia³ III
§ 13
Organy so³ectwa
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§6
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1. Organami so³ectwa s¹:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
—zebranie wiejskie−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—so³tys−
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
kompetencji so³ectwa−
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
w momencie wyboru nowych organów.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra§7
dy Gminy−
e)
zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kieroOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wanie
prac¹ rady so³eckiej−
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
f)
reprezentowanie
so³ectwa na zewn¹trz−
dzia³alnoœci.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec§8
twie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spozwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot³eczny.
nych dla gminy i so³ectwa.
§9
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebrafunkcjonariuszom publicznym.
nie wiejskie.
§ 14
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
wo wyborcze.
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2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tyœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyg³osowania.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oRozdzia³ IV.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecTryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
§ 15
§ 20
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze 1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onuchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kai przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
dencji.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wya) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
utraty tego prawa−
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wskac) zmiany miejsca zamieszkania−
zana przez wójta.
d) œmierci.
3.
Wyborów
uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− je§ 16
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹z3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
zebranie wiejskie.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
Rozdzia³ V
3. Do zadañ komisji nale¿y:
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
§ 21
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osowania−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spozg³osiæ:
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
b) wójt.
2.
Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpu§ 17
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
g³osowania.
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików województw.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 18
§ 22
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaZmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³atów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹ snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikodo g³osowania.
³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria roku.
zawarte w ust. 1.
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
Za³¹cznik nr 4
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³odo uchwa³y Nr VI/28/07
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któRady Gminy Miko³ajki Pomorskie
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
z dnia 28 marca 2007 r.
g³osów.
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unieSTATUT
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
SO£ECTWA MIROWICE
decyduje losowanie.
ROZDZIA£ I
§ 19
Postanowienia
ogólne
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowa§1
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ecOgó³ mieszkañców so³ectwa Mirowice stanowi samotwa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo- rz¹d mieszkañców Wsi Mirowice.
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Rozdzia³ III
Organy
so³ectwa
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
§6
Nr III/13/88.
1. Organami so³ectwa s¹:
2. So³ectwo Mirowice obejmuje terytorium wsi Mirowi—zebranie wiejskie−
ce.
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
ROZDZIA£ II
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
Zadania so³ectwa
w momencie wyboru nowych organów.
§3
§7
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spraOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze- s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
dzia³alnoœci.
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
§8
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spob) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra- ³eczny.
mach przyznanych kompetencji−
§9
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ- 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
2.
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyo tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
scy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prad) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
wo
wyborcze.
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
§ 10
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere- 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− ranu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakdê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
tu z wyborcami−
2.
So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejf) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
skie
na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kulnionych
do g³osowania. W takim przypadku zebranie
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
powinno
byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oi ochrony przeciwpo¿arowej−
¿enia
wniosku.
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
§ 11
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwida- 1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
cjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczow przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizonym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzawanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia- 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
towych i sportowych.
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3.
W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesz§4
kañców
uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznaDo realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mocza
ponowny
termin zebrania− które jest wa¿ne bez
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ powzglêdu
na
liczbê
jego uczestników. Przepis pkt 1
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
stosuje
siê
odpowiednio.
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa§ 12
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich organów.
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
§5
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada 3. obrad.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
udzia³−
za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego soi
cz³onków
rady so³eckiej.
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna 4. Zebranie wiejskie
mo¿e postanowiæ o przeprowaz prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 13
§ 18
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpo2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaa) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
do g³osowania.
kompetencji so³ectwa−
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
zawarte w ust. 1.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra- 3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
dy Gminy−
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oe) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierosowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któwanie prac¹ rady so³eckiej−
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
f) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
g³osów.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec- 4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unietwie−
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
decyduje losowanie.
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot§ 19
nych dla gminy i so³ectwa.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej 1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
funkcjonariuszom publicznym.
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§ 14
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
j¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
g³osowania.
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty- 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyuzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady 3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
Rozdzia³ IV.
§ 20
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³on§ 15
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê 2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaa) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
dencji.
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyutraty tego prawa−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
c) zmiany miejsca zamieszkania−
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
d) œmierci.
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska- 3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jezana przez wójta.
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹z§ 16
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zebranie wiejskie.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
Rozdzia³ V
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
§ 21
3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osozg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹ 2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
§ 17
g³osowania.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików województw.
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.

§ 22
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³asnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
roku.
Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VI/28/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 28 marca 2007 r.

STATUT
SO£ECTWA KRASTUDY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Krastudy stanowi samorz¹d mieszkañców Wsi Krastudy.
§2
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
Nr III/13/88.
2. So³ectwo Krastudy obejmuje terytorium wsi Krastudy.

ROZDZIA£ II
Zadania so³ectwa

Poz. 1972
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§3
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji−
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z terenu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontaktu z wyborcami−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kultury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
i ochrony przeciwpo¿arowej−
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−

i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizowanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiatowych i sportowych.
§4
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich organów.
§5
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).

Rozdzia³ III
Organy so³ectwa

§6
1. Organami so³ectwa s¹:
—zebranie wiejskie−
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
w momencie wyboru nowych organów.
§7
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci.
§8
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
§9
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− radê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 11
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.
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2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co 3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wskanajmniej 10% uprawnionych do g³osowania
zana przez wójta.
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesz§ 16
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
stosuje siê odpowiednio.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
§ 12
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
obrad.
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³oso3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
wania−
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spoudzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
i cz³onków rady so³eckiej.
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowa§ 17
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób 1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
uczestnicz¹cych w zebraniu.
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików woje5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
wództw.
§ 13
§ 18
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpo2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaa) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
do g³osowania.
kompetencji so³ectwa−
2.
So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
zawarte
w ust. 1.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra3.
W
przypadku−
gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
dy Gminy−
wymaganej
wiêkszoœci
g³osów− do drugiej tury g³oe) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierosowania
przechodzi
tylko
dwóch kandydatów− któwanie prac¹ rady so³eckiej−
rzy
w
pierwszej
turze
otrzymali
najwiêksz¹ iloœæ
f) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
g³osów.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unietwie−
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
decyduje losowanie.
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
§ 19
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej 1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowafunkcjonariuszom publicznym.
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
§ 14
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaœci¹
g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
j¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
g³osowania.
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tysa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cy- 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
3.
Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
Rozdzia³ IV.
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
§ 20
§ 15
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
2.
Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaa)
pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
dencji.
b)
braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyutraty tego prawa−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
c)
zmiany
miejsca zamieszkania−
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
d) œmierci.
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3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jec) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spra¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
wach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañzakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
zebranie wiejskie.
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liRozdzia³ V
woœci samorz¹du mieszkañców wsi−
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z terenu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontak§ 21
tu z wyborcami−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
zg³osiæ:
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kula) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
b) wójt.
i ochrony przeciwpo¿arowej−
2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpug) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidag³osowania.
cjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
Rozdzia³ VI
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizoPostanowienia koñcowe.
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia§ 22
towych i sportowych.
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³a§4
snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w MikoDo realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007 ¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ poroku.
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwaZa³¹cznik nr 6
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich ordo uchwa³y Nr VI/28/07
ganów.
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
§5
z dnia 28 marca 2007 r.
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
STATUT
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
SO£ECTWA PIERZCHOWICE
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego soROZDZIA£ I
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
Postanowienia ogólne
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
§1
Rozdzia³ III
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Pierzchowice stanowi
Organy so³ectwa
samorz¹d mieszkañców Wsi Pierzchowice− Namirowo.
§6
§2
1. Organami so³ectwa s¹:
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmi—zebranie wiejskie−
ny powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
—so³tys−
Nr III/13/88.
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. So³ectwo Pierzchowice obejmuje terytorium wsi Pierz- 2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
chowice i Namirowo.
w momencie wyboru nowych organów.
§7
ROZDZIA£ II
Zadania so³ectwa
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹
sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
§3
dzia³alnoœci.
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra§8
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
³eczny.
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywa§9
niu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra- 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
mach przyznanych kompetencji−
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2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszy§ 14
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagawo wyborcze.
j¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
§ 10
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tysa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cy1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rami okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawRozdzia³ IV.
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
Tryb
wyboru
so³tysa i rady so³eckiej.
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 15
§ 11
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kazawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
dencji.
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczo2.
Pierwsze
zebranie− na którym ma byæ dokonany wynym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzabór
so³tysa
i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
miejsce−
dzieñ
i godzinê zebrania.
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
3.
Przewodnicz¹cym
zebrania mo¿e byæ osoba wskanajmniej 10% uprawnionych do g³osowania
zana
przez
wójta.
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszkañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyzna§ 16
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
stosuje siê odpowiednio.
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
§ 12
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
3.
Do zadañ komisji nale¿y:
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
a)
przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
obrad.
b)
przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³oso3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
wania−
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spoudzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
i cz³onków rady so³eckiej.
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
§ 17
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób 1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿uczestnicz¹cych w zebraniu.
dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików woje§ 13
wództw.
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§ 18
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoa) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydab) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
kompetencji so³ectwa−
do g³osowania.
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Razawarte w ust. 1.
dy Gminy−
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierowymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³owanie prac¹ rady so³eckiej−
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któf) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ecg³osów.
twie−
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unieh) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotdecyduje losowanie.
nych dla gminy i so³ectwa.
§ 19
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
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liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§2
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo- 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmiœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
ny powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
g³osowania.
Nr III/13/88.
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który 2. So³ectwo Wilczewo obejmuje terytorium wsi Wilczeuzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
wo.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecROZDZIA£ II
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
Zadania so³ectwa
§ 20
§3
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³on- 1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spraka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzei przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
a) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywab) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
niu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
utraty tego prawa−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w rac) zmiany miejsca zamieszkania−
mach przyznanych kompetencji−
d) œmierci.
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spra3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jewach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zo tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
zebranie wiejskie.
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
Rozdzia³ V
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tereTryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
nu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontak§ 21
tu z wyborcami−
f)
wspó³praca
z w³aœciwymi organami w zakresie
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
ochrony
zdrowia−
pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kulzg³osiæ:
tury−
kultury
fizycznej−
porz¹dku publicznego
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
i
ochrony
przeciwpo¿arowej−
b) wójt.
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpuwspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
h)
podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidaw obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
cjê
sporów i konfliktów s¹siedzkich−
g³osowania.
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizoRozdzia³ VI
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
Postanowienia koñcowe.
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia§ 22
towych i sportowych.
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³a§4
snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo moStatut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko¿e
nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ po³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
rozumienia
okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
roku.
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich orZa³¹cznik nr 7
ganów.
do uchwa³y Nr VI/28/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
§5
z dnia 28 marca 2007 r.
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
STATUT
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
SO£ECTWA WILCZEWO
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
ROZDZIA£ I
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).

Postanowienia ogólne

§1
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wilczewo stanowi samorz¹d mieszkañców Wsi Wilczewo.
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Rozdzia³ III
Organy so³ectwa
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§6
1. Organami so³ectwa s¹:
—zebranie wiejskie−
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
w momencie wyboru nowych organów.
§7
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci.
§8
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
§9
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− radê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 11
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu.
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszkañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
stosuje siê odpowiednio.
§ 12
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
obrad.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
i cz³onków rady so³eckiej.
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.

Poz. 1972

§ 13
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
kompetencji so³ectwa−
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy−
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierowanie prac¹ rady so³eckiej−
f) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i so³ectwa.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 14
1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tysa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cymi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.

Rozdzia³ IV.
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.

§ 15
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji.
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wskazana przez wójta.
§ 16
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz sporz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
§ 17
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików województw.
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§ 18
Rozdzia³ VI
Postanowienia
koñcowe.
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandyda§ 22
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³awiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
do g³osowania.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria ³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
zawarte w ust. 1.
roku.
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oZa³¹cznik nr 8
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któdo uchwa³y Nr VI/28/07
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
g³osów.
z dnia 28 marca 2007 r.
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
STATUT
decyduje losowanie.
SO£ECTWA SAD£UKI
§ 19
ROZDZIA£ I
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaPostanowienia
ogólne
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§1
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszoOgó³ mieszkañców so³ectwa Sad³uki stanowi samoœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do rz¹d mieszkañców Wsi Sad³uki.
g³osowania.
§2
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów. 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmi3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³ony powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecNr III/13/88.
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
2. So³ectwo Sad³uki obejmuje terytorium wsi Sad³uki.
§ 20
ROZDZIA£ II
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onZadania so³ectwa
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
§3
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spraa) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzeb) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
utraty tego prawa−
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
c) zmiany miejsca zamieszkania−
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywad) œmierci.
niu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jeb) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
mach przyznanych kompetencji−
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zc) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spraki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
wach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañzebranie wiejskie.
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
Rozdzia³ V
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
§ 21
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
nu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakzg³osiæ:
tu z wyborcami−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
b) wójt.
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kul2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêputury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
i ochrony przeciwpo¿arowej−
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
g³osowania.
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
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i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizonajmniej 10% uprawnionych do g³osowania
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszj) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiakañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznatowych i sportowych.
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
§4
stosuje siê odpowiednio.
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo§ 12
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa- 2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich orobrad.
ganów.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
§5
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
i cz³onków rady so³eckiej.
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowa2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego souchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
uczestnicz¹cych w zebraniu.
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 13
Rozdzia³ III
Organy so³ectwa
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
§6
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
1. Organami so³ectwa s¹:
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—zebranie wiejskie−
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
—so³tys−
kompetencji so³ectwa−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Raw momencie wyboru nowych organów.
dy Gminy−
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kiero§7
wanie prac¹ rady so³eckiej−
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
f)
reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
g)
organizowanie
wspólnych przedsiêwziêæ w so³ecdzia³alnoœci.
twie−
§8
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotDzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter sponych dla gminy i so³ectwa.
³eczny.
3.
So³tys
korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
§9
funkcjonariuszom publicznym.
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebra§ 14
nie wiejskie.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszy- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tywo wyborcze.
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cy§ 10
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− raso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejRozdzia³ IV.
skie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawTryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
§ 15
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
¿enia wniosku.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
§ 11
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia ka1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
dencji.
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty 2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyw so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczobór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzamiejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
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3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska- 3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jezana przez wójta.
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹z§ 16
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zebranie wiejskie.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
Rozdzia³ V
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
§ 21
3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osozg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹ 2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
§ 17
g³osowania.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
Rozdzia³ VI
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików wojePostanowienia koñcowe.
wództw.
§ 22
§ 18
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³a1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpo- snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaStatut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikotów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹ ³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych roku.
do g³osowania.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
Za³¹cznik nr 9
zawarte w ust. 1.
do uchwa³y Nr VI/28/07
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oz dnia 28 marca 2007 r.
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− którzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
STATUT
g³osów.
SO£ECTWA NOWE MINIÊTA
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
ROZDZIA£ I
decyduje losowanie.
Postanowienia ogólne
§ 19
§1
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaOgó³ mieszkañców so³ectwa Nowe Miniêta stanowi
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej samorz¹d mieszkañców Wsi Nowe Miniêta.
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§2
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gmig³osowania.
ny powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
Nr III/13/88.
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów. 2. So³ectwo Nowe Miniêta obejmuje terytorium wsi No3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³owe Miniêta.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
ROZDZIA£ II
Zadania
so³ectwa
§ 20
§3
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat 1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprai przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
a) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywautraty tego prawa−
niu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
c) zmiany miejsca zamieszkania−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w rad) œmierci.
mach przyznanych kompetencji−
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c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spra- 2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszywach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne praców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
wo wyborcze.
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
§ 10
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿li- 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− radê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
woœci samorz¹du mieszkañców wsi−
2.
So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wieje) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tereskie
na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontaknionych
do g³osowania. W takim przypadku zebranie
tu z wyborcami−
powinno
byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³of) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
¿enia
wniosku.
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kultury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
§ 11
i ochrony przeciwpo¿arowej−
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczoh) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidanym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizonajmniej 10% uprawnionych do g³osowania
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszj) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiakañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznatowych i sportowych.
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
§4
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
stosuje siê odpowiednio.
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ po§ 12
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa- 2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich orobrad.
ganów.
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
§5
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
i cz³onków rady so³eckiej.
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
4.
Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowa2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
dzeniu
g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego souchwa³¹
podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
uczestnicz¹cych
w zebraniu.
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
Rozdzia³ III
§ 13
Organy so³ectwa
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§6
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
1. Organami so³ectwa s¹:
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—zebranie wiejskie−
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
—so³tys−
kompetencji so³ectwa−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
c)
wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
d)
organizowanie
spotkañ z radnymi i komisjami Raw momencie wyboru nowych organów.
dy Gminy−
§7
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kieroOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wanie prac¹ rady so³eckiej−
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
f) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
dzia³alnoœci.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ectwie−
§8
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spozwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot³eczny.
nych dla gminy i so³ectwa.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
§9
funkcjonariuszom publicznym.
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
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§ 14
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
j¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
g³osowania.
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty2.
Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyuzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
3.
Je¿eli
kilku
kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
Rozdzia³ IV.
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
§ 20
§ 15
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
2.
Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaa)
pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
dencji.
b)
braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyutraty tego prawa−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
c)
zmiany
miejsca zamieszkania−
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
d)
œmierci.
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jezana przez wójta.
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
§ 16
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zebranie wiejskie.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
Rozdzia³ V
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
§ 21
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³oso- 1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
zg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
2.
Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
§ 17
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
g³osowania.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
Rozdzia³ VI
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików wojePostanowienia koñcowe.
wództw.
§ 22
§ 18
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³a1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandyda- snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikotów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych ³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
roku.
do g³osowania.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
Za³¹cznik nr 10
zawarte w ust. 1.
do uchwa³y Nr VI/28/07
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oz dnia 28 marca 2007 r.
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− którzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
STATUT
g³osów.
SO£ECTWA DWOREK
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
ROZDZIA£ I
decyduje losowanie.
Postanowienia
ogólne
§ 19
§1
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaOgó³ mieszkañców so³ectwa Dworek stanowi samoniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
rz¹d mieszkañców Wsi Dworek− Balewo.
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§2
Rozdzia³ III
Organy
so³ectwa
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
§6
Nr III/13/88.
1. Organami so³ectwa s¹:
2. So³ectwo Dworek obejmuje terytorium wsi Dworek
—zebranie wiejskie−
i Balewo.
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
ROZDZIA£ II
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
Zadania so³ectwa
w momencie wyboru nowych organów.
§3
§7
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spraOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze- s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
dzia³alnoœci.
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
§8
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spob) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra- ³eczny.
mach przyznanych kompetencji−
§9
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ- 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
2.
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyo tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
scy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prad) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
wo
wyborcze.
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
§ 10
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere- 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− ranu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakdê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
tu z wyborcami−
2.
So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejf) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
skie
na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kulnionych
do g³osowania. W takim przypadku zebranie
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
powinno
byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oi ochrony przeciwpo¿arowej−
¿enia
wniosku.
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
§ 11
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwida- 1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
cjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczow przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizonym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzawanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia- 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
towych i sportowych.
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3.
W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesz§4
kañców
uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznaDo realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mocza
ponowny
termin zebrania− które jest wa¿ne bez
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ powzglêdu
na
liczbê
jego uczestników. Przepis pkt 1
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
stosuje
siê
odpowiednio.
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa§ 12
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich organów.
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
§5
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada 3. obrad.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
udzia³−
za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego soi
cz³onków
rady so³eckiej.
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna 4. Zebranie wiejskie
mo¿e postanowiæ o przeprowaz prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 13
§ 18
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpo2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaa) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
do g³osowania.
kompetencji so³ectwa−
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
zawarte w ust. 1.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra- 3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
dy Gminy−
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oe) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierosowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któwanie prac¹ rady so³eckiej−
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
f) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
g³osów.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec- 4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unietwie−
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
decyduje losowanie.
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot§ 19
nych dla gminy i so³ectwa.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej 1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
funkcjonariuszom publicznym.
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§ 14
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
j¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
g³osowania.
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty- 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyuzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady 3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
Rozdzia³ IV.
§ 20
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³on§ 15
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê 2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaa) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
dencji.
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyutraty tego prawa−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
c) zmiany miejsca zamieszkania−
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
d) œmierci.
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska- 3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jezana przez wójta.
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹z§ 16
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zebranie wiejskie.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
Rozdzia³ V
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
§ 21
3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osozg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹ 2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
§ 17
g³osowania.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików województw.
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.

§ 22
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³asnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
roku.
Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y Nr VI/28/07
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 28 marca 2007 r.

STATUT
SO£ECTWA PERKLICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Perklice stanowi samorz¹d mieszkañców Wsi Perklice.
§2
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
Nr III/13/88.
2. So³ectwo Perklice obejmuje terytorium wsi Perklice.

ROZDZIA£ II
Zadania so³ectwa

Poz. 1972
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§3
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
b) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji−
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z terenu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontaktu z wyborcami−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kultury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
i ochrony przeciwpo¿arowej−
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−

i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizowanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiatowych i sportowych.
§4
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich organów.
§5
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).

Rozdzia³ III
Organy so³ectwa

§6
1. Organami so³ectwa s¹:
—zebranie wiejskie−
—so³tys−
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
w momencie wyboru nowych organów.
§7
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci.
§8
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
§9
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− radê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 11
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczo-
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nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uza- 2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wysadnia przyjêcie krótszego terminu.
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszzana przez wójta.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyzna§ 16
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
stosuje siê odpowiednio.
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
§ 12
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego 3. Do zadañ komisji nale¿y:
obrad.
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osozwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
wania−
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spoi cz³onków rady so³eckiej.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowacz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
§ 17
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿uczestnicz¹cych w zebraniu.
dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików woje§ 13
wództw.
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§ 18
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich− 1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydab) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
kompetencji so³ectwa−
do g³osowania.
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
2.
So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Razawarte
w ust. 1.
dy Gminy−
3.
W
przypadku−
gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierowymaganej
wiêkszoœci
g³osów− do drugiej tury g³owanie prac¹ rady so³eckiej−
sowania
przechodzi
tylko
dwóch kandydatów− któf) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
rzy
w
pierwszej
turze
otrzymali
najwiêksz¹ iloœæ
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ecg³osów.
twie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób 4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotdecyduje losowanie.
nych dla gminy i so³ectwa.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
§ 19
funkcjonariuszom publicznym.
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowa§ 14
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagatwa
uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszoj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
œci¹
g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³tyg³osowania.
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cymi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecRozdzia³ IV.
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
§ 20
§ 15
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze 1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji.
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2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzea) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
¿one ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub 2. Do zadañ so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
utraty tego prawa−
a) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywac) zmiany miejsca zamieszkania−
niu spraw socjalnych− bytowych i kulturalnych−
d) œmierci.
3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jeb) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
mach przyznanych kompetencji−
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zc) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spraki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
wach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañzebranie wiejskie.
ców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
Rozdzia³ V
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
§ 21
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
nu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakzg³osiæ:
tu z wyborcami−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
b) wójt.
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kul2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêputury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
i ochrony przeciwpo¿arowej−
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
g³osowania.
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidaRozdzia³ VI
cjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
Postanowienia koñcowe.
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizo§ 22
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³aj)
inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiasnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
towych
i sportowych.
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko§4
³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
roku.
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ poZa³¹cznik nr 12
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
do Uchwa³y Nr VI/28/07
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwaRady Gminy Miko³ajki Pomorskie ³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich orz dnia 28 marca 2007 r.
ganów.
§5
STATUT
SO£ECTWA KRASNA £¥KA
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
ROZDZIA£ I
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania
Postanowienia ogólne
wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego so³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
§1
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Krasna £¹ka stanowi samorz¹d mieszkañców Wsi Krasna £¹ka− Balewko.
Rozdzia³ III
Organy so³ectwa
§2
§6
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej 1. Organami so³ectwa s¹:
Nr III/13/88.
—zebranie wiejskie−
2. So³ectwo Krasna £¹ka obejmuje terytorium wsi Kra—so³tys−
sna £¹ka i Balewko.
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
ROZDZIA£ II
w momencie wyboru nowych organów.
Zadania so³ectwa
§7
§3
Organy so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
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s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
e) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kierodzia³alnoœci.
wanie prac¹ rady so³eckiej−
f)
reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz−
§8
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ecDzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spotwie−
³eczny.
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot§9
nych dla gminy i so³ectwa.
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebra3.
So³tys
korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
nie wiejskie.
funkcjonariuszom
publicznym.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszy§ 14
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
§ 10
2.
W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rasa
spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cydê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
mi
okolicznoœciami
obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejso³eckiej
wskazany
przez zebranie wiejskie.
skie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
Rozdzia³ IV.
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oTryb
wyboru
so³tysa i rady so³eckiej.
¿enia wniosku.
§ 15
§ 11
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaw so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczodencji.
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uza2.
Pierwsze
zebranie− na którym ma byæ dokonany wysadnia przyjêcie krótszego terminu.
bór
so³tysa
i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
miejsce−
dzieñ
i godzinê zebrania.
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
3.
Przewodnicz¹cym
zebrania mo¿e byæ osoba wska3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% mieszzana
przez
wójta.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyzna§ 16
cza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
stosuje siê odpowiednio.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
§ 12
2.
Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
kandyduj¹ca
do organów so³ectwa.
2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
3.
Do
zadañ
komisji
nale¿y:
obrad.
a)
przyjêcie
zg³oszeñ
kandydatów−
3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
b)
przygotowanie
i
przeprowadzenie
tajnego g³osozwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
wania−
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spoi cz³onków rady so³eckiej.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹
4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowacz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
dzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
§ 17
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
uczestnicz¹cych w zebraniu.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików woje§ 13
wództw.
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§ 18
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich− 1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpob) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydarozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
kompetencji so³ectwa−
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
do g³osowania.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra- 2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
dy Gminy−
zawarte w ust. 1.
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3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
Za³¹cznik nr 13
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³odo Uchwa³y Nr VI/28/07
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któRady Gminy Miko³ajki Pomorskie
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
z dnia 28 marca 2007 r.
g³osów.
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unieSTATUT
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
SO£ECTWA ST¥¯KI
decyduje losowanie.
ROZDZIA£ I
§ 19
Postanowienia ogólne
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowa§1
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ecOgó³ mieszkañców so³ectwa St¹¿ki stanowi samorz¹d
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo- mieszkañców Wsi St¹¿ki.
œci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
§2
g³osowania.
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
Nr III/13/88.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³o2.
So³ectwo St¹¿ki obejmuje terytorium wsi St¹¿ki.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
ROZDZIA£ II
§ 20
Zadania so³ectwa
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³on§3
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprai przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
wy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrze2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
¿one
ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
a) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
2.
Do
zadañ
so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
a)
zapewnienie
udzia³u mieszkañców w rozpatrywautraty tego prawa−
niu
spraw
socjalnych−
bytowych i kulturalnych−
c) zmiany miejsca zamieszkania−
b)
podejmowanie
uchwa³
w sprawach so³ectwa w rad) œmierci.
mach
przyznanych
kompetencji−
3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jec) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w spra¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
wach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañzakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
zebranie wiejskie.
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿liRozdzia³ V
woœci samorz¹du mieszkañców wsi−
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere§ 21
nu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontak1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
tu z wyborcami−
zg³osiæ:
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
ochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kulb) wójt.
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpui ochrony przeciwpo¿arowej−
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
g³osowania.
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidacjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
Rozdzia³ VI
i) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
Postanowienia koñcowe.
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizowanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
§ 22
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwiaZmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³atowych i sportowych.
snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
§4
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Miko³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo moroku.
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa-
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³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich or- 2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
ganów.
obrad.
3.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
§5
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
i cz³onków rady so³eckiej.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania 4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowawiejskiego lub decyzje organu wykonawczego sodzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
Rozdzia³ III
§ 13
Organy so³ectwa
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§6
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1. Organami so³ectwa s¹:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
—zebranie wiejskie−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—so³tys−
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
kompetencji so³ectwa−
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
w momencie wyboru nowych organów.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy−
§7
e)
zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kieroOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wanie
prac¹ rady so³eckiej−
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
f)
reprezentowanie
so³ectwa na zewn¹trz−
dzia³alnoœci.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec§8
twie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spozwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot³eczny.
nych dla gminy i so³ectwa.
§9
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebrafunkcjonariuszom publicznym.
nie wiejskie.
§ 14
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
wo wyborcze.
2.
W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty§ 10
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cy1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rami okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
so³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawRozdzia³ IV.
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³o§ 15
¿enia wniosku.
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
§ 11
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê
1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kazawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
dencji.
w so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczo- 2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wynym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzabór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co 3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wskanajmniej 10% uprawnionych do g³osowania
zana przez wójta.
3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesz§ 16
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
stosuje siê odpowiednio.
2.
Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
§ 12
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
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a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
Rozdzia³ V
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osoTryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
wania−
§ 21
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz sporz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹ 1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
zg³osiæ:
cz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
§ 17
b) wójt.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿- 2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpudy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików wojew obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
wództw.
g³osowania.
§ 18
Rozdzia³ VI
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpoPostanowienia koñcowe.
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandyda§ 22
tów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³ado g³osowania.
snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
Statut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikozawarte w ust. 1.
³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³ roku.
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³osowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któZa³¹cznik nr 14
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
do Uchwa³y Nr VI/28/07
g³osów.
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów uniez dnia 28 marca 2007 r.
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
decyduje losowanie.
STATUT
SO£ECTWA
CIESZYMOWO
§ 19
1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaROZDZIA£ I
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej
Postanowienia ogólne
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ec§1
twa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
Ogó³ mieszkañców so³ectwa Cieszymowo stanowi sag³osowania.
morz¹d mieszkañców Wsi Cieszymowo− Linki.
2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
§2
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³o- 1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ gminy powo³an¹ uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³ecNr III/13/88.
kiej− o wyborze decyduje losowanie.
2. So³ectwo Cieszymowo obejmuje terytorium wsi Cie§ 20
szymowo i Linki.
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
ROZDZIA£ II
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
Zadania so³ectwa
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
§3
a) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub 1. Do zakresu dzia³añ so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym− nie zastrzeutraty tego prawa−
¿one
ustawami i uchwa³ami Rady Gminy.
c) zmiany miejsca zamieszkania−
2.
Do
zadañ
so³ectwa w szczególnoœci nale¿y:
d) œmierci.
a)
zapewnienie
udzia³u mieszkañców w rozpatrywa3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jeniu
spraw
socjalnych−
bytowych i kulturalnych−
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
b)
podejmowanie
uchwa³
w sprawach so³ectwa w razakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹zmach
przyznanych
kompetencji−
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Gminy w sprazebranie wiejskie.
wach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa oraz w innych sprawach w jakich
o tak¹ opiniê wyst¹pi Rada Gminy−
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d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
§ 10
spraw− których za³atwienie wykracza poza mo¿li- 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa− rawoœci samorz¹du mieszkañców wsi−
dê so³eck¹ lub na wniosek organów gminy.
e) wspó³praca z radnymi− którzy kandydowali z tere- 2. So³tys obowi¹zany jest równie¿ zwo³aæ zebranie wiejnu so³ectwa− g³ównie przez u³atwianie im kontakskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkañców uprawtu z wyborcami−
nionych do g³osowania. W takim przypadku zebranie
f) wspó³praca z w³aœciwymi organami w zakresie
powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od daty z³oochrony zdrowia− pomocy spo³ecznej− oœwiaty− kul¿enia wniosku.
tury− kultury fizycznej− porz¹dku publicznego
§ 11
i ochrony przeciwpo¿arowej−
g) organizowanie przez mieszkañców so³ectwa 1. O miejscu i terminie zwo³ania zebrania wiejskiego
wspólnych prac spo³ecznie u¿ytecznych−
zawiadamia so³tys w sposób zwyczajowo przyjêty
h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu likwidaw so³ectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczocjê sporów i konfliktów s¹siedzkich−
nym terminem− chyba− ¿e cel zwo³ania zebrania uzai) wystêpowanie z inicjatyw¹ i uczestniczenie
sadnia przyjêcie krótszego terminu.
w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu organizo- 2. Zebranie jest wa¿ne− je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
wanie wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y−
najmniej 10% uprawnionych do g³osowania
j) inicjowanie i udzia³ w imprezach kulturalno–oœwia- 3. W przypadku braku qworum tj. poni¿ej 10% miesztowych i sportowych.
kañców uprawnionych do g³osowania− So³tys wyznacza ponowny termin zebrania− które jest wa¿ne bez
§4
wzglêdu na liczbê jego uczestników. Przepis pkt 1
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mostosuje siê odpowiednio.
¿e nawi¹zaæ kontakty z innymi so³ectwami− zawieraæ po§ 12
rozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadañ− mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa- 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys.
³y− wyra¿aæ opinie i kierowaæ wnioski do odpowiednich or- 2. Zebranie mo¿e wybraæ innego przewodnicz¹cego
ganów.
obrad.
3.
Uchwa³y zebrania zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
§5
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób bior¹cych w nim
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
udzia³− za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania so³tysa
Gminy oraz w jej imieniu wójt.
i cz³onków rady so³eckiej.
2. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y zebrania 4. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowawiejskiego lub decyzje organu wykonawczego sodzeniu g³osowania tajnego w ka¿dej innej sprawie−
³ectwa− je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
uchwa³¹ podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów osób
z prawem (uchwa³ê uchyliæ mo¿e Rada Gminy).
uczestnicz¹cych w zebraniu.
5. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
Rozdzia³ III
§ 13
Organy so³ectwa
1. Organem wykonawczym jest so³tys.
§6
2. Do zadañ so³tysa nale¿y:
1. Organami so³ectwa s¹:
a) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich−
—zebranie wiejskie−
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
—so³tys−
rozstrzygniêæ i opinii w sprawach nale¿¹cych do
—rada so³ecka w iloœci 3 osób.
kompetencji so³ectwa−
2. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i koñczy siê
c) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego−
w momencie wyboru nowych organów.
d) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Ra§7
dy Gminy−
e)
zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ i kieroOrgany so³ectwa co najmniej raz w roku obowi¹zane
wanie
prac¹ rady so³eckiej−
s¹ sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
f)
reprezentowanie
so³ectwa na zewn¹trz−
dzia³alnoœci.
g) organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ w so³ec§8
twie−
h) informowanie mieszkañców so³ectwa w sposób
Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spozwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istot³eczny.
nych dla gminy i so³ectwa.
§9
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebrafunkcjonariuszom publicznym.
nie wiejskie.
§ 14
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne pra- 1. Zebranie wiejskie wybiera radê so³eck¹ wspomagaj¹c¹ so³tysa w wykonywaniu obowi¹zków.
wo wyborcze.
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2. W czasie niemo¿noœci pe³nienia funkcji przez so³ty- 2. Cz³onkiem rady so³eckiej zostaje kandydat− który
sa spowodowanej chorob¹ lub innymi przemijaj¹cyuzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
mi okolicznoœciami obowi¹zki przejmuje cz³onek rady 3. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³oso³eckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
sów uniemo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru rady so³eckiej− o wyborze decyduje losowanie.
Rozdzia³ IV.
§ 20
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.
1. W przypadku zwolnienia stanowiska so³tysa lub cz³on§ 15
ka rady so³eckiej− zebranie wiejskie stwierdza wakat
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
i przeprowadza wybory uzupe³niaj¹ce.
uchwa³y Rada Gminy tak− by mog³y one odbyæ siê 2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ wskutek:
nie póŸniej− ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od rozpoczêcia kaa) pisemnego zrzeczenia siê funkcji−
dencji.
b) braku prawa wybieralnoœci w dniu wyborów lub
2. Pierwsze zebranie− na którym ma byæ dokonany wyutraty tego prawa−
bór so³tysa i rady so³eckiej zwo³uje wójt okreœlaj¹c
c) zmiany miejsca zamieszkania−
miejsce− dzieñ i godzinê zebrania.
d) œmierci.
3. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ osoba wska- 3. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê− jezana przez wójta.
¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed
zakoñczeniem kadencji. W tym przypadku obowi¹z§ 16
ki so³tysa pe³ni cz³onek rady so³eckiej wskazany przez
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
zebranie wiejskie.
3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spoœród
uczestnicz¹cych w zebraniu wiejskim mieszkañców.
Rozdzia³ V
2. Cz³onkiem komisji wyborczej nie mo¿e byæ osoba
Tryb odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
§ 21
3. Do zadañ komisji nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów−
1. Wniosek o odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej mo¿e
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego g³osozg³osiæ:
wania−
a) 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania−
c) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów oraz spob) wójt.
rz¹dzenie protoko³u o wyborach− który podpisuj¹ 2. Odwo³anie so³tysa i cz³onków rady so³eckiej nastêpucz³onkowie komisji i przewodnicz¹cy zebrania.
je w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci 10% mieszkañców uprawnionych do
§ 17
g³osowania.
1. So³tysem lub cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo
Rozdzia³ VI
wyborcze do rad gmin− powiatów i sejmików wojePostanowienia koñcowe.
wództw.
§ 22
§ 18
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwa³¹ z w³a1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym− bezpo- snej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
œrednim− spoœród nieograniczonej liczby kandydaStatut zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy w Mikotów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa− zwyk³¹ ³ajkach Pomorskich Nr VI/28/07 z dnia 28 marca 2007
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 10% uprawnionych roku.
do g³osowania.
2. So³tysem zostaje kandydat− który zachowuje kryteria
1973
zawarte w ust. 1.
3. W przypadku− gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
UCHWA£A Nr IV/22/07
wymaganej wiêkszoœci g³osów− do drugiej tury g³oRady
Gminy Czarna D¹brówka
sowania przechodzi tylko dwóch kandydatów− któz
dnia 2 lutego 2007 r.
rzy w pierwszej turze otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
w sprawie zmiany wysokoœci stawek podatku od
g³osów.
4. Je¿eli kandydaci otrzymali równ¹ iloœæ g³osów unie- œrodków transportowych.
mo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wyboru so³tysa− o wyborze
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mardecyduje losowanie.
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)− art. 10 oraz
§ 19
20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat1. Cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowa- art.
kach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
niu tajnym− bezpoœrednim− spoœród nieograniczonej z póŸniejszymi
zmianami).
liczby kandydatów− przez sta³ych mieszkañców so³ecRada
Gminy
Czarna D¹brówka uchwala co nastêputwa uprawnionych do g³osowania zwyk³a wiêkszo- je:
œci¹ g³osów przy obecnoœci 10% uprawnionych do
g³osowania.
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§1
c) za warunki pracy−
d) sta¿owego−
W § 1 ust. 6 pkt 2 uchwa³y Nr II/14/2006 Rady Gminy
2)
szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wyw Czarnej D¹brówce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
nagrodzenia
za
godziny ponadwymiarowe i godzistawek podatku od œrodków transportowych na 2007 r.
ny
doraŸnych
zastêpstw−
wprowadza siê zmiany dla: przyczepy i naczepy o dwóch
3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczyosiach z innym zawieszeniem osi jezdnych− które ³¹czcieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno – wychowawnie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê powy¿ej 38
cze.
ton stawkê 1530−00 z³.
4) pozosta³e sk³adniki wynagrodzeñ nauczycieli− okre§2
œlaj¹ odpowiednie przepisy ustawy i rozporz¹dzenia.
W § 1 ust. 6 pkt 3 uchwa³y Nr II/14/2006 Rady Gminy
w Czarnej D¹brówce z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
§2
stawek podatku od œrodków transportowych na 2007 r.
wprowadza siê zmiany dla: przyczepy i naczepy o trzech 1. Ilekroæ w regulaminie mowa jest bez bli¿szego okreœlenia o:
osiach z innym zawieszeniem osi jezdnych− które ³¹cz1) ustawie – rozumie siê przez to ustawê – Karta Nanie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê od 12 ton
uczyciela−
i poni¿ej 36 ton stawkê 1545−00 z³.
2) rozporz¹dzeniu – rozumie siê przez to rozporz¹§3
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych staWykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli−
§4
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeopublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
nia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22
Pomorskiego.
poz. 181).
3) szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê− dla któPrzewodnicz¹ca
rej organem prowadz¹cym jest Gmina Czarna D¹Rady Gminy
brówka−
Henryka Sojka
4) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to
rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki−
1974
o której mowa w pkt 3−
5) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres
UCHWA£A Nr VI/32/07
pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do
Rady Gminy Czarna D¹brówka
31 sierpnia roku nastêpnego−
z dnia 30 marca 2007 r.
6) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³
lub grupê−
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli za7)
uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychotrudnionych w placówkach oœwiatowych prowadzowanka−
nych przez Gminê Czarna D¹brówka
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin –
Na podstawie art. 30 ust. 6− art. 49 ust. 2 oraz art. 91d
nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkopkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczywy wymiar godzin− o których mowa w art. 42−
ciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97− poz. 674 z poz. zm.)
ust. 3 lub 7 Karty Nauczyciela.
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
ROZDZIA£ II
Nr 142− poz. 1591 z poz. zm.)
Dodatek motywacyjny
Rada Gminy uchwa³a− co nastêpuje:
§3
REGULAMIN
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIO1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktyczNYCH W PLACÓWKACH OŒWIATOWYCH PROWAnych− wychowawczych i opiekuñczych− a w szczeDZONYCH PRZEZ GMINÊ CZARNA D¥BRÓWKA
gólnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów− z uwzglêdnieniem
ROZDZIA£ I
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyPrzepisy wstêpne
ciela− dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
§1
lub promocji− efektami egzaminów i sprawdzia1. Regulamin okreœla:
nów albo sukcesami w konkursach− zawodach−
1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe zasady przyolimpiadach itp.−
znawania dodatków:
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychoa) motywacyjnego−
wawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzib) funkcyjnego−
cami−
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c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawcze§7
go uczniów− aktywne i efektywne dzia³anie na
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry− w terminie
rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opie- wyp³aty wynagrodzenia.
ki;
§8
2) jakoœæ œwiadczonej pracy− w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym− dodatko- 1. Prawa do dodatku nie maj¹ nauczyciele− którzy:
wym zadaniem lub zajêciem− a w szczególnoœci:
1) s¹ po raz pierwszy zatrudnieni w danej szkole
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
przez okres 6 miesiêcy licz¹c od daty rozpoczêsiê do przydzielonych obowi¹zków−
cia pracy− z wyj¹tkiem nauczycieli przeniesionych
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych−
s³u¿bowo na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela−
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy−
skierowanych w oparciu o art. 19 Karty Nauczyd) dba³oœæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ
ciela i uzupe³niaj¹cym pensum zgodnie z art. 22
i sprawnoœæ pomocy dydaktycznych lub innych
Karty Nauczyciela.
urz¹dzeñ szkolnych−
2) Otrzymali kary porz¹dkowe i dyscyplinarne przee) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolwidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nanej− w tym pedagogicznej−
uczyciela przez czas obowi¹zywania kary do czasu
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z polejej zatarcia.
ceñ s³u¿bowych−
3) Przebywaj¹ na urlopach bezp³atnych− wychowaw3) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy;
czych i urlopach dla poratowania zdrowia.
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ−
§9
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty NaDecyzjê o przyznaniu dodatku przekazuje siê nauczyuczyciela− a w szczególnoœci;
cielowi
(dyrektorowi) w formie pisemnej− kopiê decyzji
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystow³¹cza
siê do akt osobowych− a drug¹ przekazuje do
œci szkolnych−
ksiêgowoœci.
b) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
ROZDZIA£ III
terenie szko³y−
Dodatek
funkcyjny
c) prowadzenie lekcji otwartych− przejawianie innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzsz§ 10
kolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli− 1. Nauczycielom− którym powierzono stanowiska kied) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
rownicze w szkole− przys³uguje dodatek funkcyjny
statutowych szko³y−
w wysokoœci:
e) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zko1)— dyrektor szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów –
wych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych−
15–30%
f) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze—dyrektor
szko³y licz¹cej powy¿ej 8 oddzia³ów –
gólnie uzdolnionego−
20–50%
g) podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych
2) wicedyrektor szko³y – 10 – 25%
udzia³ i rolê szko³y w œrodowisku lokalnym
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
§4
2. Dodatek dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy− po
uzgodnieniu z przedstawicielami Zwi¹zków funkcjo1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 3%
nuj¹cych w gminie− w zakresie podanym powy¿ej−
kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciea dyrektor pozosta³ym nauczycielom− którym powieli danej szko³y bez dyrektora.
rzono funkcje kierownicze po uzgodnieniu z przedsta2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów stanowi 3%
wicielami Zwi¹zków funkcjonuj¹cych w szkole.
kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora.
3.
Na wysokoœæ przyznawanego dodatku funkcyjnego
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli− dyrektorów
maj¹
wp³yw nastêpuj¹ce czynniki:
i vice dyrektorów nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1% wyna1)
wielkoœæ
szko³y i jej struktura organizacyjna−
grodzenia zasadniczego nauczycieli− a nie wy¿ej ni¿
2)
wyniki
i
jakoœæ
pracy−
6% wynagrodzenia zasadniczego.
3) z³o¿onoœæ zadañ na zajmowanym stanowisku−
§5
4) warunki− w jakich dzia³a placówka oœwiatowa−
Dodatek motywacyjny przyznaje siê w oparciu o ni5) prawid³owoœæ realizacji zadañ zwi¹zanych ze staniejszy regulamin na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 miesiêcy.
nowiskiem kierowniczym.
4.
Dodatek
funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom−
§6
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpWysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela−
stwie.
uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków− o których
§ 11
mowa w § 3− ustala dyrektor− na podstawie regulaminu po
uzgodnieniu z przedstawicielami Zwi¹zków funkcjonuNauczycielom− którym powierzono wychowawstwo
j¹cych w szkole a w stosunku do dyrektora – Wójt Gmi- klasy (oddzia³u)− sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u
ny po uzgodnieniu z przedstawicielami Zwi¹zków przys³uguj¹ dodatki funkcyjne.
funkcjonuj¹cych w gminie.
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§ 12
§ 17
1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo wynosi od 25 z³
Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry− w terminie wydo 35 z³ miesiêcznie.
p³aty wynagrodzenia.
2. W razie zaprzestania wykonywania funkcji wychowawcy klasy w ci¹gu miesi¹ca lub jej podjêcia w taROZDZIA£ IV
kim czasie− nauczyciel otrzymuje dodatek funkcyjny
Dodatek za warunki pracy
za wychowawstwo proporcjonalnie do przepracowa§ 18
nego okresu. W takim wypadku wysokoœæ wynagroNauczycielom przys³uguje dodatek za warunki pracy
dzenia za wychowawstwo ustala siê dziel¹c stawkê
z
tytu³u
pracy w trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia
miesiêcznego dodatku funkcyjnego za wychowawwarunkach
okreœlonych w przepisach § 8 i § 9 rozporz¹stwo przez 30 dni i mno¿¹c przez liczbê dni kalendadzenia.
rzowych wypadaj¹cych w okresie przepracowanym.
3. W wypadku gdy nauczycielowi powierzono dwa wy§ 19
chowawstwa dodatek funkcyjny przys³uguje za ka¿- 1. Wysokoœæ dodatku− o którym mowa w § 18− uzale¿de wychowawstwo osobno.
niona jest od:
§ 13
1) stopnia trudnoœci− uci¹¿liwoœci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ−
1. Nauczycielowi z tytu³u sprawowania funkcji opieku2)
wymiaru
czasu pracy realizowanego w tych wana sta¿u przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci
runkach.
20 z³ miesiêcznie przy sprawowaniu opieki nad jednym nauczycielem odbywaj¹cym sta¿.
§ 20
2. Za okres ferii letnich i zimowych przypadaj¹cych 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoœci do
w okresie sta¿u nauczycielowi (opiekunowi sta¿u)
25% stawki za godzinê ponadwymiarow¹ danego
przys³uguje dodatek w pe³nej wysokoœci.
nauczyciela za warunki pracy z tytu³u:
3. Dodatek nie przys³uguje w okresie przerwania sta1) prowadzenia przez nauczyciela zajêæ dydaktycz¿u przez nauczyciela odbywaj¹cego sta¿.
nych w klasach ³¹czonych−
§ 14
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych− nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie do§ 21
datki.
Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§ 15
ROZDZIA£ V
1. Prawo do dodatku funkcyjnego w przypadkach okreDodatek
sta¿owy
œlonych w § 10 i 13 powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu− w którym na§ 22
st¹pi³o powierzenie stanowiska lub sprawowania
Nauczycielom oprócz wynagrodzenia zasadniczego
funkcji (zadania)− z którym zwi¹zany jest dodatek przys³uguje dodatek za wys³ugê lat tzw. dodatek sta¿ofunkcyjny− a je¿eli powierzenie stanowiska lub spra- wy. Dodatek przys³uguje w wysokoœci 1% wynagrodzewowania funkcji (zadania) nast¹pi³o od pierwszego nia zasadniczego za ka¿dy rok pracy− wyp³acany
dnia miesi¹ca – od tego dnia.
w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego ro2. Nauczyciel− któremu powierzono stanowisko lub spra- ku pracy− z tym ¿e− dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ
wowanie funkcji na czas okreœlony− traci prawo do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu− a w ra§ 23
zie wczeœniejszego zaprzestania sprawowania stanowiska lub funkcji (zadania) z koñcem tego
Dodatek przys³uguje za dni− za które otrzymuje siê
miesi¹ca− w którym nast¹pi³o zaprzestanie sprawo- wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoœci w pracy z powania stanowiska lub funkcji (zadania)− a je¿eli od wodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ kopierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
niecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny− za które pracownik otrzy§ 16
muje z tego tytu³u wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieDodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieuspra- czenia spo³ecznego.
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy− w okresie urlopu dla
Dodatek jest wyp³acany w terminie wyp³aty wynagroporatowania zdrowia− w okresach za które nie przys³ugu- dzenia:
je wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 1. Pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendamiesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu− w którym nauczyrzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu− w którym praciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska− wychowawstwa lub
cownik naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki
funkcji z innych powodów− a je¿eli zaprzestanie tego pe³dodatku− je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu mienienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego
si¹ca.
dnia.
2. Za dany miesi¹c− je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub prawa do wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 116

— 8783 —

ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw

Poz. 1974

§ 30
1. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach− którzy
w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia
dydaktyczne i opiekuñczo – wychowawcze− a nie
otrzymali za ten dzieñ innego dnia wolnego− przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
2. 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.

§ 24
Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnych zastêpstw ustala 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 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin− ustalonego
dla rodzaju zajêæ dydaktycznych− wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwyROZDZIA£ VI
miarowych i doraŸnych zastêpstw przez nauczyciela.
Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za
§ 25
Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub reali- ich osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze
zowanego wymiaru godzin nauczyciela− o której mowa
§ 31
w § 22 uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin przez 4−16 z zaokr¹gleniem do pe³nych go- 1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowadzin w ten sposób− ¿e czas zajêæ do 0−5 godziny pomija
nych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczysiê− a co najmniej 0−5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
§ 26
szko³y− z tym− ¿e:
1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagro1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydy dyrektora−
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
2) 20% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrodni− w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powody organu prowadz¹cego.
du przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego− za wyj¹tkiem przerw zwi¹zanych z: 2. Nagroda ma charakter uznaniowy.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznawana nauczycielowi− któ1) rekolekcjami wielkanocnymi−
ry:
2) Dniem Edukacji Narodowej−
—przepracowa³ w szkole co najmniej rok−
3) Pocz¹tkiem i zakoñczeniem roku szkolnego.
—przygotowuje uczniów do konkursów przedmioto2. Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie za godziwych− zawodów sportowych− apeli i innych uroczyny ponadwymiarowe z tytu³u nieobecnoœci w pracy
stoœci szkolnych−
z powodu dwóch dni opieki nad dzieckiem zgodnie
—bierze udzia³ z przygotowan¹ przez siebie grup¹
z przepisami Kodeksu Pracy− a tak¿e za godziny przydzieci i m³odzie¿y w organizowanych imprezach
padaj¹ce w dniach− w których nauczyciel nie móg³
pozaszkolnych−
ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pra—prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobiegacodawcy− a zwi¹zanych w szczególnoœci:
nie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii i mrozów−
wœród dzieci i m³odzie¿y− w tym praca w komisji
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy−
antyalkoholowej− organizacja warsztatów terapii
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie− trwazajêciowej− zajêcia pozalekcyjne−
j¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ−
—organizacja
i aktywne uczestnictwo w ¿yciu spo§ 27
³eczno – kulturalnym œrodowiska lokalnego−
Wynagrodzenie za godziny doraŸnych zastêpstw przy—wzorowo realizuje powierzone obowi¹zki− osi¹gas³uguje tylko za godziny faktycznie zrealizowane.
j¹c wysokie rezultaty w pracy dydaktycznej− wychowawczej− opiekuñczej− naukowej i organiza§ 28
cyjnej.
1. Godziny ponadwymiarowe i doraŸnych zastêpstw s¹ 4. Nagroda
mo¿e byæ przyznana z inicjatywy organu
przydzielane w pierwszej kolejnoœci nauczycielom
uprawnionego
do jej przyznania lub na umotywowaw³aœciwego lub pokrewnego przedmiotu− a je¿eli nie
ny
wniosek:
jest to mo¿liwe wicedyrektorowi lub dyrektorowi− o ile
—dyrektora szko³y w odniesieniu do nagrody Wójta
s¹ specjalistami tego lub pokrewnego przedmiotu.
z pozytywn¹ opini¹ Rady Pedagogicznej;
2. Dyrektor i vice dyrektorzy szkó³ nie mog¹ posiadaæ
—zwi¹zku
zawodowego dzia³aj¹cego w danej szkododatkowych nadgodzin− je¿eli nie wynikaj¹ one ze
le;
specyfiki nauczanego przedmiotu.
—Rady Szko³y lub Rady Rodziców.
§ 29
5. Wnioski− o których mowa w ust. 4 sk³ada siê do w³aœciwego organu do dnia 15 wrzeœnia.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
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§1
6. W³aœciwy organ po dokonaniu wnikliwej analizy z³o¿onych wniosków− z uwzglêdnieniem wymogów okreW Statucie Gminy Czarna D¹brówka uchwa³a
œlonych w § 29 podejmuje decyzjê o przyznaniu nr XII/118/03 Rady Gminy Czarna D¹brówka z dnia 28 linagrody oraz jej wysokoœci.
stopada 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
—nagroda Wójta wynosi nie mniej ni¿ 700 z³ brutto.
Dodaje siê w Rozdziale V Tryb pracy Rady „pkt 7a
—nagroda Dyrektora nie mniej ni¿ 300z³ brutto.
Kluby radnych” o brzmieniu: „§ 78a Radni mog¹ tworzyæ
7. Nagrody przyznaje:
kluby radnych
1) ze œrodków− o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Dyrek- 1. Klub mo¿e utworzyæ grupa co najmniej 5–ciu radtor Szko³y po uzgodnieniu z przedstawicielami
nych
Zwi¹zków funkcjonuj¹cych w szkole
2. Przynale¿noœæ radnych do Klubów jest dobrowolna.
2) ze œrodków− o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Wójt po 3. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewoduzgodnieniu z przedstawicielami Zwi¹zków funknicz¹cemu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania za³o¿ycjonuj¹cych w gminie.
cielskiego.
4. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno za§ 32
wieraæ:
Nagrody− o których mowa w § 31 s¹ przyznawane
—imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu−
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
—listê cz³onków klubu z okreœleniem funkcji pe³nioprzypadkach− dyrektor szko³y w uzgodnieniu z przedstanych w klubie−
wicielami Zwi¹zków Zawodowych za zgod¹ Wójta Gmi—nazwê
klubu− jeœli klub j¹ posiada.
ny mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym
5.
Dzia³alnoœæ
klubów radnych nie mo¿e byæ finansowaterminie.
na z bud¿etu Gminy.
§ 33
6. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami.
Niniejszy regulamin zosta³ uzgodniony ze Zwi¹zkami
Zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli na terenie gmi- 7. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Gminy.
ny Czarna D¹brówka.
8.
Przewodnicz¹cy klubu radnych jest zobowi¹zany
§ 34
przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady Gminy regulaTraci moc uchwa³a Nr XXII/269/06 Rady Gminy Czarmin klubu w terminie 14 dni od jego uchwalenia.
na D¹brówka z dnia 31.03.2006 r. w sprawie regulami- 9. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanonu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w plawiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych
cówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Czarprzedmiotem obrad Rady Gminy”.
na D¹brówka
§2
§ 35
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oWykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Czar- szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorna D¹brówka.
skiego.
§ 36
Przewodnicz¹ca
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
Rady Gminy
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa PoHenryka Sójka
morskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2007 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Henryka Sójka

1975
UCHWA£A Nr VI/34/07
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmiany do Statutu Gminy Czarna D¹brówka

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 78
poz. 483 z póŸn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Czarna D¹brówka uchwala− co nastêpuje:

1976

UCHWA£A Nr VI/36/07
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII/222/05 z dnia
9 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Wargowo

Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 1− art. 3 ust. 1−
art. 4 ust. 1 i 3− art. 7− art. 14− art. 15. art. 16 ust. 1−
art. 17. art. 19− art. 29− art. 34 i art. 35− ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80− poz. 717. z póŸniejszymi zmianami). rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U− Nr 164. poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5−
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142−
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Województwa Pomorskiego Nr 116
poz. 1591. z póŸniejszymi zmianami).
o której mowa w ust. 1 uzyskuje siê mno¿¹c tyRada Gminy Czarna D¹brówka uchwala co nastêpuje:
godniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez
4−16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
§1
sposób− ¿e czas zajêæ do 0−5 godziny pomija
Prostuje siê omy³kê w:
siê− a co najmniej 0−5 godziny liczy siê za pe³n¹
W uchwale Nr XXVII/222/05 z dnia 9 wrzeœnia 2005 r.
godzinê”.;
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przeb) dodaje siê ust. 3− 4 i 5 w brzmieniu:
strzennego obrêbu Wargowo w punkcie 28–R01–R:
„3. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny po28–R24–R podpunkt 6 akapit 3 wiersz drugi wyrazy „nie
nadwymiarowe w tygodniach− w których przywiêksza ni¿” zastêpuje siê wyrazami „nie mniejsza ni¿”
padaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne
§2
od pracy− oraz w tygodniach− w których zajêcia
Uchwala wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w og³orozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia
szeniu Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
– za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zPrzewodnicz¹ca
kowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3
Rady Gminy
lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Henryka Sójka
Nauczyciela− pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4− gdy dla nauczyciela ustalono cztero1977
dniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ
UCHWA£A Nr VI/43/07
ustawowo wolny− chyba ¿e przepisy prawa praRady Gminy Subkowy
cy stanowi¹ inaczej. Liczba godzin ponadwyz dnia 12 kwietnia 2007 r.
miarowych− za które przys³uguje wynagrodzenie
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Regulaminu okreœlaw takim tygodniu− nie mo¿e byæ jednak wiêksza
j¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie orgazatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonizacyjnym szko³y.
nych przez Gminê Subkowy w 2007 roku
4. Tygodniow¹ liczbê godzin ponadwymiarowych
ustalon¹ w sposób okreœlony w ust. 3 zaokr¹gla
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
siê do pe³nych godzin w ten sposób− ¿e czas
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97−
zajêæ do 0−5 godziny pomija siê− a co najmniej
poz. 674− Nr 170− poz. 1218 i Nr 220− poz. 1600 oraz
0−5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
z 2007 r. Nr 17− poz. 95) w uzgodnieniu ze zwi¹zkami
5. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli i po zasiêgniêi godziny doraŸnych zastêpstw wyp³acane s¹
ciu opinii Komisji Spraw Spo³ecznych− Rada Gminy Subz do³u.”.
kowy uchwala− co nastêpuje:
§2
§1
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oW Regulaminie okreœlaj¹cym niektóre zasady wynaszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiegradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedgo−
z
moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.
szkolach prowadzonych przez Gminê Subkowy w 2007
roku− stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr III/20/07
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Subkowy z dnia 11 stycznia 2007 r. w spraRady Gminy
wie Regulaminu okreœlaj¹cego niektóre zasady wynaJacek Lisewski
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Subkowy
1978
w 2007 roku− wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
UCHWA£A Nr VI/44/07
„5. Otrzymanie dodatku− o którym mowa w § 4 ust. 1
Rady
Gminy Subkowy
nie wy³¹cza prawa do otrzymania dodatku− o któz
dnia
12
kwietnia 2007 r.
rym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.”;
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
w sprawie ustalenia wysokoœci œrodków finansowych
„1. Nauczycielom przys³uguj¹ dodatki za warunki przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli
pracy z tytu³u pracy w trudnych lub uci¹¿liwych i okreœlenia rodzajów œwiadczeñ przyznawanych
warunkach− okreœlonych w przepisach wydanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela− przyznawania
w wysokoœci od 15% do 20% pobieranego przez
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.”;
1982
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97−
3) w § 8:
poz.
674−
zm.: Nr 170− poz. 1218 i Nr 220− poz. 1600
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
oraz
z
2007
r. Nr 17− poz. 95) po zasiêgniêciu opinii
„2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub
zwi¹zków
zawodowych
zrzeszaj¹cych nauczycieli oraz
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela−
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Komisji Spraw Spo³ecznych− Rada Gminy Subkowy 4. Do zadañ komisji nale¿y równie¿:
uchwala− co nastêpuje:
1) przedstawianie rozpatrzonych wniosków wraz
z propozycj¹ wysokoœci zasi³ku do zatwierdzenia
§1
dyrektorowi szko³y−
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿sze2) protoko³owanie posiedzeñ komisji−
go okreœlenia o:
3) przygotowanie sprawozdania z dzia³alnoœci i przed1) szkole – nale¿y przez to rozumieæ przedszkole− szkostawienie dyrektorowi szko³y i zwi¹zkom zawodo³ê lub zespó³ szkó³ dla której organem prowadz¹cym
wym.
jest Gmina Subkowy−
§7
2) nauczycielu – nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli
zatrudnionych w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa 1. Wysokoœæ przyznanego zasi³ku zale¿y od mo¿liwoobowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ dydaktyczno–wychoœci finansowych funduszu.
wawczych oraz nauczycieli emerytów i nauczycieli 2. Decyzja o odmowie przyznania zasi³ku musi byæ uzarencistów− by³ych pracowników szkó³.
sadniona i przekazana w formie pisemnej osobie zainteresowanej.
§2
3. Pomoc zdrowotna mo¿e byæ udzielana nie czêœciej
W bud¿ecie Gminy Subkowy corocznie wyodrêbnia
ni¿ raz w roku. W wyj¹tkowych− odpowiednio udokusiê œrodki na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli korzymentowanych przypadkach− komisja w porozumiestaj¹cych z opieki zdrowotnej w wysokoœci 0−3% planoniu z dyrektorem szko³y mo¿e postanowiæ inaczej.
wanych rocznych œrodków przeznaczonych na wyna§8
grodzenia osobowe nauczycieli.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o§3
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrot- go− z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.
nego zasi³ku pieniê¿nego− zwanego dalej „zasi³kiem”.
2. Œrodkami finansowymi stanowi¹cymi szkolny funPrzewodnicz¹cy
dusz zdrowotny dla nauczycieli− zwany dalej „funduRady Gminy
szem”− dysponuje dyrektor szko³y.
Jacek Lisewski
§4
1979
Z funduszu maj¹ prawo korzystaæ nauczyciele− którzy:
UCHWA£A Nr V/19/07
1) lecz¹ siê z powodu przewlek³ej lub ciê¿kiej choroby−
Rady
Gminy Suchy D¹b
2) musz¹ korzystaæ z pomocy leczniczej specjalistyczz
dnia
13 kwietnia 2007 r.
nej−
3) ponosz¹ koszty leczenia− w szczególnoœci: szpitalne- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
go− poszpitalnego− sanatoryjnego− stomatologiczne- Suchy D¹b za 2006 rok.
go− okulistycznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 usta§5
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
1. Warunkiem przyznania pomocy− o której mowa w § 3 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
ust. 1− jest z³o¿enie przez nauczyciela wniosku popar- art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finantego zaœwiadczeniem lekarskim lub rachunkami za le- sach publicznych (Dz. U. Nr 245− poz. 2104 z póŸn. zm.)
czenie z okresu do jednego roku od daty z³o¿enia na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy zaopiniowany przez Regiowniosku.
2. Z wnioskiem− o którym mowa w ust. 1− mo¿e wyst¹- naln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Gdañsku – Rada Gminy
piæ równie¿ bezpoœredni prze³o¿ony nauczyciela− Suchy D¹b uchwala− co nastêpuje:
przedstawiciel zwi¹zków zawodowych albo jego opie§1
kun− je¿eli nauczyciel ten nie jest zdolny osobiœcie
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
do podejmowania czynnoœci w tym zakresie.
Gminy Suchy D¹b za 2006 rok− udziela siê absolutorium
§6
Wójtowi Gminy Suchy D¹b.
1. Rozpatrywaniem wniosków− o których mowa w § 5− zaj§2
muje siê komisja powo³ana przez dyrektora szko³y.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
2. Wnioski rozpatrywane s¹ przez komisjê co najmniej og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poraz na kwarta³.
morskiego.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja bierze pod
uwagê wysokoœæ poniesionych przez nauczyciela
Przewodnicz¹cy
kosztów leczenia oraz ca³okszta³t okolicznoœci wp³yRady Gminy
waj¹cych na sytuacjê materialn¹. Mo¿e to byæ−
Jaros³aw Dutkowski
w szczególnoœci: stosowanie w zwi¹zku z chorob¹
specjalnej diety− zapewnienie dodatkowej opieki dla
chorego− rehabilitacja.
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UCHWA£A Nr V/29/07
Rady Gminy Suchy D¹b

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie op³aty prolongacyjnej

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku– Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r.− Nr 8−
poz. 60 ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2− pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r.− Nr 142− poz. 1591 ze zmianami/
Rada Gminy uchwala− co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoœci podatków oraz zaleg³oœci podatkowych stanowi¹cych dochód
bud¿etu Gminy Suchy D¹b− która dotyczy nastêpuj¹cych
podatków:
a) podatku od nieruchomoœci;
b) podatku rolnego;
c) podatku od œrodków transportowych;
d) zrycza³towanego podatku dochodowego od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych− op³acanego
w formie karty podatkowej;
e) podatku od spadków i darowizn.
§2
Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zw³okê og³oszonej na podstawie art. 56 § 3
ustawy – Ordynacja podatkowa.
§3
Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do spraw wszczêtych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jaros³aw Dutkowski

1981
UCHWA£A Nr V/31/ 07
Rady Gminy Suchy D¹b

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXI/ 210/ 2006 Rady
Gminy Suchy D¹b z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

Poz. 1980− 1981 i 1982

œciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261− poz. 2603 z póŸn. zm.)
– Rada Gminy Suchy D¹b uchwala− co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXI/ 210/ 2006 Rady Gminy
Suchy D¹b z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzeda¿y na rzecz najemców nieruchomoœci zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub
lokali mieszkalnych wraz z udzia³em w nieruchomoœci
wspólnej− stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Suchy D¹b.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jaros³aw Dutkowski

1982
UCHWA£A Nr Vk/VII/78/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

o zmianie uchwa³y Nr IVk/XIV/161/2003 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci dziennych stawek op³aty targowej oraz
uregulowania poboru op³aty na targowiskach miejskich− zmienionej uchwa³¹ Nr IVk/XXXV/410/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r.− Dz. U. Nr 142− poz. 1591 z póŸn. zm.)− art. 19
pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.− Dz. U.
Nr 121− poz. 844 z póŸn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa uchwala− co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treœæ § 2 pkt. 2 uchwa³y Nr IVk/XIV/
161/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia
2003 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci dziennych stawek op³aty targowej oraz uregulowania poboru op³aty
na targowiskach miejskich− zmienionej uchwa³¹ Nr IVk/
XXXV/410/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2005 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 158− poz. 3090 i z 2005 r. Nr 135−
poz. 3009)− przez co otrzymuje on brzmienie:
„§ 2 pkt. 2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Us³ug Komunalnych w Wejherowie− jako inkasentowi− za co przys³uguje mu wynagrodzenie
prowizyjne w wysokoœci:
—70% op³aty pobranej na targowisku miejskim przy
ul. Budowlanych w Wejherowie−
—30% op³aty pobranej na targowisku miejskim przy
ul. RzeŸnickiej w Wejherowie.
Wyp³ata wynagrodzenia prowizyjnego nastêpuje po
przed³o¿eniu przez inkasenta odpowiedniego rachunku.”
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§2
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi MiaUchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
sta Wejherowa.
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
Przewodnicz¹cy
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa PoRady Miasta Gdyni
morskiego.
Stanis³aw Szwabski
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiñski

1983

1985
UCHWA£A Nr VII/162/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

UCHWA£A Nr VII/160/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany obwodu Szko³y Podstawowej Nr 20
w Gdyni ul. Starodworcowa 36

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku
o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co
nastêpuje:
§1
W³¹cza siê do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 20
w Gdyni ulicê Nad Potokiem
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

1984
UCHWA£A Nr VII/161/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni
ul. Chwaszczyñska 26

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku
o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co
nastêpuje:
§1
W³¹cza siê do obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni ulicê Nad Potokiem

w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79

Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592.) w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada
Miasta Gdyni uchwala co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê VII Liceum
Profilowane w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Gdyni
ul. Morska 79.
§2
Gmina Miasta Gdyni zapewni uczniom− którzy nie
ukoñcz¹ szko³y− której mowa w § 1− kontynuacjê nauki
w innej szkole publicznej tego samego typu o tym samym lub zbli¿onym profilu kszta³cenia.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

1986
UCHWA£A Nr VII/163/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2
w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul Œmidowicza 49.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592.) w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1i
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Województwa Pomorskiego Nr 116
2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwia1988
ty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada
Miasta Gdyni uchwala co nastêpuje:
UCHWA£A Nr VII/165/07
Rady Miasta Gdyni
§1
z
dnia
25 kwietnia 2007 r.
Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê Technikum
Elektroniczne Nr 2 w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w sprawie stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkó³ Ch³odniczych i Elektroniczw Gdyni przy ul. Œmidowicza 49.
nych w Gdyni ul. Sambora 48.
§2
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia- 11 Dzia³aj¹c
ustawy
z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie
sta Gdyni.
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
§3
1592.) w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 oraz 59 ust. 1 i 2 ustaUchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni wy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz.
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje- U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Gdyni uchwala− co nastêpuje:
wództwa Pomorskiego.
§1
Przewodnicz¹cy
1. Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. rozpoczyna siê proces
Rady Miasta Gdyni
stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w ZeStanis³aw Szwabski
spole Szkó³ Ch³odniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48.
1987
2. W roku szkolnym 2007/2008 struktura organizacyjna
VI Liceum Profilowanego obejmowaæ bêdzie klasê III.
UCHWA£A Nr VII/164/07
§2
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1. Szko³a− o której mowa w § 1 nie bêdzie dokonywa³a
naboru uczniów do klasy pierwszej.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Ze2.
Ostateczny proces likwidacji szko³y− o której mowa
spole Szkó³ Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
w
§ 1 zakoñczy siê 31 sierpnia 2008 r.
ul. Morska 77
§3
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt.
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie
Gmina Miasta Gdyni zapewni uczniom− którzy nie uzypowiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. skaj¹ promocji do klasy programowo wy¿szej oraz tym−
1592.) w zwi¹zku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 którzy nie ukoñcz¹ szko³y− której mowa w § 1− kontynuustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty acjê nauki w innej szkole publicznej tego samego typu
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada Miasta o tym samym lub zbli¿onym profilu kszta³cenia.
Gdyni uchwala co nastêpuje:
§4
§1
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi MiaZ dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê III Liceum sta Gdyni.
Profilowane w Zespole Szkó³ Hotelarsko – Gastrono§5
micznych w Gdyni ul. Morska 77.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
§2
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym WojeGmina Miasta Gdyni zapewni uczniom− którzy nie wództwa Pomorskiego.
ukoñcz¹ szko³y− której mowa w § 1− kontynuacjê nauki
w innej szkole publicznej tego samego typu o tym saPrzewodnicz¹cy
mym lub zbli¿onym profilu kszta³cenia.
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia1989
sta Gdyni.
§4
UCHWA£A Nr VII/166/07
Rady Miasta Gdyni
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
z
dnia
25 kwietnia 2007 r.
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
w sprawie likwidacji I Uzupe³niaj¹cego Liceum OgólPrzewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

nokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5 w Gdyni− ul. Wejherowska 55
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12
§3
pkt 11 Ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie poUchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
wiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142/01− poz. 1592)− w zwiazku og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pozart. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrze- morskiego
œnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pó¿n. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co
Przewodnicz¹cy
nastêpuje:
Rady Miasta Gdyni
§1
Stanis³aw Szwabski
1. Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê I Uzupe³1991
niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5 w Gdyni−
UCHWA£A Nr VII/168/07
ul. Wejherowska 55
Rady Miasta Gdyni
§2
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Gmina Miasta Gdyni zapewni uczniom− którzy nie
sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 6 wchodz¹cego
ukoñcz¹ szko³y− o której mowa w § 1− kontynuacjê na- w
w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3
uki w innej szkole publicznej tego samego typu.
w Gdyni ul. Narcyzowa 6
§3
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia- ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o sasta Gdyni.
morz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 i 2 oraz
§4
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o sysUchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia temie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó¿n.
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po- zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co nastêpuje:
morskiego
§1
Przewodnicz¹cy
1. Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. stopniowo likwiduje siê
Rady Miasta Gdyni
Gimnazjum Nr 6 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6.
Stanis³aw Szwabski
2. Likwidacja szko³y− o której mowa w § 1 bêdzie mia³a nastêpuj¹cy charakter:
a) na rok szkolny 2007/08 Gimnazjum Nr 6 nie bê1990
dzie przyjmowaæ uczniów do pierwszych klas gimnazjalnych. Struktura organizacyjna szko³y
UCHWA£A Nr VII/167/07
obejmowaæ bêdzie kl. II i III w roku szkolnym
Rady Miasta Gdyni
2007/08−
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
b)
proces
likwidacyjny Gimnazjum Nr 6 zakoñczy siê
w sprawie rozwi¹zania Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³31
sierpnia
2008 r.−
c¹cych Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6
c) z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. uczniom klasy trzeciej
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12
zapewni siê kontynuowanie nauki w Gimnazjum
pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorz¹Nr 8 wchodz¹cym w sk³ad Zespo³u Szkó³ Nr 7
dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
w Gdyni ul. Stawna 4/6
poz. 1592 z póŸn. zm) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18
§2
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 1. W zwi¹zku ze zmian¹ organizacyjn¹ okreœlon¹ w § 2
zmienia siê obwód Gimnazjum Nr 6 i Gimnazjum Nr 8
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 62 ust. 5
w nastêpuj¹cy sposób:
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty
a) wy³¹cza siê z obwodu Gimnazjum Nr 6 nastêpuj¹(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada Miasta
ce ulice: Narcyzowa− Konwaliowa− PCK− BursztyGdyni uchwala co nastêpuje:
nowa− Zielna− Rolnicza− Widna− Pogodna−
§1
Nauczycielska− Stra¿acka− Chwarznieñska 2–28−
W zwi¹zku z likwidacj¹ Gimnazjum Nr 6 i VIII Liceum
Kielecka od nr 95 wzwy¿−
Ogólnokszta³c¹cego z siedzib¹ w Gdyni ul. Narcyzowa
b) w³¹cza siê do obwodu Gimnazjum Nr 8 nastêpuj¹6 z dniem 31 sierpnia 2008 r. rozwi¹zuje siê Zespó³ Szkó³
ce ulice: Narcyzowa− Konwaliowa− PCK− BursztyOgólnokszta³c¹cych Nr 3 w Gdyni przy ul. Narcyzowa 6
nowa− Zielna− Rolnicza− Widna− Pogodna−
Nauczycielska− Stra¿acka− Chwarznieñska 2–28−
§2
Kielecka od nr 95 wzwy¿.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia- 2. Zmiany
obwodów o których mowa w niniejszym pasta Gdyni.
ragrafie dotycz¹ uczniów− którzy 1 wrzeœnia 2007 r.
rozpoczn¹ naukê w pierwszych klasach gimnazjalnych oraz uczniów klas gimnazjalnych którzy z dniem
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Województwa Pomorskiego Nr 116
1 wrzeœnia 2008 r. realizowaæ bêd¹ obowi¹zek szkol1993
ny w Gimnazjum Nr 8 w Gdyni.
UCHWA£A Nr VII/181/07
§3
Rady Miasta Gdyni
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miaz dnia 25 kwietnia 2007 r.
sta Gdyni.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XLII/1342/2002 Rady
§4
Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie ustaUchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia lenia cen urzêdowych za przewozy taksówkami osoog³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po- bowymi− ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych
oznaczeñ− w które winny byæ zaopatrzone taksówki
morskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

1992
UCHWA£A Nr VII/169/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6

Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada Miasta Gdyni
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. stopniowo likwiduje siê
VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6.
2. Likwidacja szko³y− o której mowa w § 1 bêdzie mia³a nastêpuj¹cy charakter:
a) na rok szkolny 2007/08 VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce nie bêdzie dokonywaæ naboru do pierwszych
klas licealnych. Struktura organizacyjna szko³y
obejmowaæ bêdzie kl. II i III w roku szkolnym
2007/08−
b) proces likwidacyjny VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego zakoñczy siê 31 sierpnia 2008 r.−
c) z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. uczniom klas trzecich
zapewni siê kontynuowanie nauki w I Akademickim
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gdyni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

osobowe na terenie Miasta Gdyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)− art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97− poz. 1050
z póŸn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z 15 listopada
1984r – prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r Nr 50−
poz. 601 z póŸn. zm.)− Rada Miasta Gdyni uchwala− co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.06.2002r w sprawie ustalenia cen urzêdowych za przewozy taksówkami
osobowymi− ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeñ− w które winny byæ zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni zmienia siê zapis:
z Cena pocz¹tkowa 5 z³
na Cena pocz¹tkowa do 7 z³
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
Stanis³aw Szwabski

Za³¹cznik Nr 1
1. Cenê za przewóz taksówkami osobowymi na terenie miasta Gdyni ustala siê w wysokoœci maksymalnej w zale¿noœci od strefy− w jakiej us³uga jest
œwiadczona:
TARYFA I W dni powszednie w godz. 6.00 – 22.00
1 km do 2−00 z³
TARYFA II W dni powszednie w godz. 22.00 – 6.00−
niedziele i œwiêta w ci¹gu ca³ej doby w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia i Sylwestra od godz. 16.00
1 km do 3−00 z³
TARYFA III Przy wyjazdach poza strefê miejsk¹ bez
wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym w dni powszednie w godz. 6.00 – 22.00 1 km do 4−00 z³
TARYFA IV Przy wyjazdach poza strefê miejsk¹ bez
wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym w dni powszednie w godz. 22.00 – 6.00− niedziele i œwiêta
w ci¹gu ca³ej doby oraz w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia i Sylwestra od godz. 16.00 1 km do 6−00 z³
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Cena pocz¹tkowa do 7 z³
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêCena za 1 godz. postoju Na wszystkich taryfach
puj¹ce strefy funkcyjne:
do 36−00 z³
21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolD³ugoœæ odcinka pierwszego na taryfie pierwszej wyno stoj¹ce jedno– lub dwumieszkaniowe na jednej
nosi 1 km.
dzia³ce
2. Cenê za us³ugê okreœla bezpoœrednie wskazanie
Dopuszcza siê:
taksometru.
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczeœnie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹−
1994
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do
100 m2 powierzchni u¿ytkowej−
UCHWA£A Nr IX/176/07
c) dysponuj¹ce odrêbnym wejœciem z zewn¹trz
Rady Miasta Gdañska
lub wejœciem z zewn¹trz wspólnym z najwyz dnia 26 kwietnia 2007 r.
¿ej jednym mieszkaniem.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo2)
wybrane
budynki zamieszkania zbiorowego−
darowania przestrzennego rejonu ulic Potokowej i Juniekolizyjne
z funkcj¹ mieszkaniow¹− np.: schroliusza S³owackiego w mieœcie Gdañsku
nisko socjalne− internat− dom studencki− dom
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7− art. 8
rencistów− dom zakonny− dom dziecka− z wy³¹ust. 1–3− art. 9–11− art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
czeniem obiektów hotelarskich.
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
z 1999 r. Nr 15− poz. 139− zm: z 1999 r. Nr 41− poz. 412−
Wyklucza siê stacje przekaŸnikowe telefonii koNr 111− poz. 1279− z 2000 r. Nr 12− poz. 136− Nr 109−
mórkowej.
poz. 1157− Nr 120− poz. 1268− z 2001 r. Nr 5− poz. 42−
33 us³ugi− z wy³¹czeniem:
Nr 14− poz. 124− Nr 100− poz. 1085− Nr 115− poz. 1229−
1) rzemios³a produkcyjnego−
Nr 154− poz. 1804− z 2002 Nr 25− poz. 253− Nr 113−
2) stacji paliw−
poz. 984− Nr 130− poz. 1112− z 2003 r. Nr 80− poz. 717)
3) warsztatów samochodowych blacharskich i law zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
kierniczych−
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autoNr 80− poz. 717− zm: z 2004 r. Nr 6− poz. 41− Nr 141−
busów.
poz. 1492− z 2005 r. Nr 113− poz. 954− Nr 130− poz. 1087−
Dopuszcza siê:
z 2006 r. Nr 45− poz. 319− Nr 225− poz. 1635)− art. 18
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych
ust. 2 pkt 5− art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
i autokarów−
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142−
2) salony samochodowe (z serwisem)−
poz. 1591− z 2002 r. Nr 23− poz. 220− Nr 62− poz. 558−
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni−
Nr 113− poz. 984− Nr 153− poz. 1271− Nr 214− poz. 1806−
4) budynki zamieszkania zbiorowego−
z 2003 r. Nr 80− poz. 717 i Nr 162− poz. 1568 z 2004 r.
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzoNr 102− poz. 1055− Nr 116− poz. 1203 i Nr 167− poz. 1759−
n¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Na jednej dzia³z 2005 r. Nr 172− poz. 1441− Nr 175− poz. 1457 oraz
ce mog¹ byæ najwy¿ej trzy takie mieszkania.
z 2006 r. Nr 17− poz. 128− Nr 181− poz. 1337)
34 us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca streRada Miasta Gdañska uchwala co nastêpuje:
fê 33 i – na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki–
strefê 62.
§1
Na terenach us³ugowych i mieszkaniowo– us³ugoUchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przewych dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64
strzennego rejonu ulic Potokowej i Juliusza S³owackie41 strefa produkcyjno–us³ugowa. Wszelka dzia³algo w mieœcie Gdañsku obejmuj¹cy obszar oko³o 30−0 ha−
noœæ gospodarcza produkcyjno–us³ugowa z wy³¹w granicach oznaczonych na rysunku planu.
czeniem:
§2
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko− wymagaj¹cych obligatoryj1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13
nie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od
œrodowisko− w œwietle przepisów dotycz¹cych
001 do 013) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cyochrony œrodowiska−
mi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefo2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla œrodowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony
wiska− ¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przyliniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach
padku awarii−
zagospodarowania− przeznaczony pod okreœlon¹
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania magrupê funkcji− oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym
teria³ów sypkich pod go³ym niebem−
oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury
4) obiektów emituj¹cych odory−
technicznej.
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5) szpitali i domów opieki spo³ecznej−
obrysie− z wy³¹czeniem tarasów i balkonów− do
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogopowierzchni dzia³ki−
dzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
2) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ – lokal lub dom mieszz prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz ziekalny w³aœciciela podmiotu gospodarczego− stróleñ z zakresu strefy 64.
¿a lub technologa− jeœli dzia³alnoœæ wymaga
53 urz¹dzenia Ÿród³owe i sieciowe infrastruktury techca³odobowego nadzoru technologicznego− na dzia³nicznej (poza transportem) i gospodarki komunalce wspólnej z obiektem gospodarczym−
nej− np.: elektrociep³ownie− g³ówne punkty zasilania
3) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od naelektroenergetycznego− stacje redukcyjne gazu wyturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie
sokiego ciœnienia− ujêcia wody− zbiorniki wodoci¹goobrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punkwe− pompownie wodoci¹gowe− oczyszczalnie
tu na pokryciu kubatury− bez masztów odgromniœcieków− przepompownie œcieków− przepompownie
kowych− anten i kominów−
melioracyjne− sk³adowiska odpadów− korytarze infra4) powierzchnia biologicznie czynna – niezabudostruktury technicznej− zajezdnie tramwajowe i autowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³busowe− wolno stoj¹ce stacje przekaŸnikowe
ki)− pokryta roœlinnoœci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹)
i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne−
stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do
schroniska dla zwierz¹t− cmentarze− grzebowiska
powierzchni tej zalicza siê powierzchniê cieków
zwierz¹t− zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe−
i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych−
wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
zieleñ na dachach oraz czêœciowo powierzchnie
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
parkingów o nawierzchni pokrytej roœlinnoœci¹−
62 zieleñ urz¹dzona– tereny miejskiej zieleni urz¹dzo5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biolonej dostêpne dla publicznoœci− np.: parki− zieleñce−
gicznie (OSTAB) – ci¹g³a struktura przestrzenna
ogrody zabytkowe i tematyczne− w których co najwi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartoœciowe− ró¿nomniej 80% powierzchni zagospodarowuje siê jako
rodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwarpowierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
tych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników− np.: gastrotereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej
nomia− szalety− wypo¿yczalnie sprzêtu turystyczzabudowie− a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie
nego− pod warunkiem ustalenia w planie ich
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB
szczegó³owej lokalizacji i zasad kszta³towania zask³ada siê z podstawowych elementów strukturalbudowy−
nych oraz ci¹gów ³¹cz¹cych− które zapewniaj¹ za2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³
j¹ce pozwolenia na budowê.
ci¹g³oœci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodno63 lasy− w tym lasy Trójmieskiego Parku Krajobraœci biologicznej−
zowego.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³64 zieleñ krajobrazowo– ekologiczna: np.: zbiorniki
ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych)− drobne cieki
i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
wraz z zieleni¹ przywodn¹− miêdzywala− tereny pod- 3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanamok³e− ¿arnowczyska− zieleñ na skarpach− naturalne
lizacyjne− pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczozadrzewienia i zakrzewienia.
nych wymagaj¹ oczyszczenia− zgodnie z przepisami
81 ulice lokalne− ulice dojazdowe
szczególnymi.
Na terenach transportu drogowego dopuszcza siê 4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotobiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic− np.:
niczego „Gdañsk– Trójmiasto”− powinny spe³niaæ wakioski z pras¹− punkty sprzeda¿y biletów− budki terunki okreœlone w przepisach szczególnych.
lefoniczne− wiaty przystankowe− noœniki reklamowe.
§4
§3
1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania za1. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
1) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni
samochodów osobowych.
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
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Lp.

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Podstawa
odniesienia

2
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Domy studenckie,
hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Obiekty handlowe o
powierzchni
sprzedażowej do
2
2000 m
Targowiska, hale
targowe
Restauracje,
kawiarnie, bary
Biura, urzędy,
poczty, banki
Przychodnie,
gabinety lekarskie,
kancelarie
adwokackie
Domy parafialne,
domy kultury
Kina, teatry
Hale widowiskowe
i widowiskowosportowe, stadiony
Obiekty muzealne
i wystawowe
Szkoły podstawowe
i gimnazja

3
1 mieszkanie

6
MIN 2

10 łóżek

MIN 2,3

10 łóżek
2
1000 m pow.
sprzedażowej

MIN 6
MIN 25

Szkoły średnie

15.

Szkoły wyższe,
obiekty dydaktyczne
Przedszkola,
świetlice
Rzemiosło usługowe

17.
18.

Warsztaty pojazdów
mechanicznych

19.

Stacje paliw

20.

Myjnia
samochodowa

21.

Baseny pływackie,
siłownia
Inne małe obiekty
sportu i rekreacji
Kąpieliska

22.
23.

Wskaźniki miejsc postojowych
uwagi
Strefa C
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania

Rodzaj funkcji

14.

16.
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Korty tenisowe (bez
miejsc dla widzów)

2

1000 m pow.
całkowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m pow.
Użytkowej
2
1000 m pow.
użytkowej
2

1000 m pow.
użytkowej
100 miejsc siedzących
100 miejsc siedzących
2

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30

MIN 8
MIN 22
Min 16+ 0,3 m.p. dla autokaru

1000 m pow.
użytkowej
1 pomieszczenie do
nauczania

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

1 pomieszczenie do
nauczania

Min 1,5

10 słuchaczy

MIN 1,5

1 oddział

MIN 3

2

7

MIN 1,5

100 m pow.
użytkowej
1 stan. Naprawcze

MIN 3

1 dystrybutor
1 stan. Obsługowonaprawcze
1 obiekt handlowy
1 stan. do mycia

MIN 2∗
MIN 2∗

∗ stanowiska dla
oczekujących

MIN 2∗
MIN 2∗

∗ jw.

2

1000 m pow.
użytkowej
2

1000 m terenu
zagospodarowanego
1 kort

Min 4

MIN 10

MIN 2
MIN 2
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
§5
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio.
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 11,65 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Usługi tworzące- wraz z terenem 002-34- tzw. Centrum Czasu Wolnego:
1) sport rekreacyjny,
2) rekreacja, rozrywka, wypoczynek,
3) kultura,
4) edukacja- eksperymentatoria,
5) obiekty hotelarskie,
6) gastronomia,
7) parkingi i garaże dla samochodów osobowych i autokarów,
8) pozostałe ze strefy zajmujące łącznie mniej niż 20% powierzchni
użytkowej.
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2
2) małe hurtownie do 2000 m powierzchni,
3) pozostałe budynki zamieszkania zbiorowego,
4) domy opieki społecznej,
5) szpitale,
6) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem
punktu 11.3,
2
7) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m ,
8) sale widowiskowe o widowni więcej niż 1 000 miejsc w obiekcie.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 1,0,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- dla terenów w granicach Ogólnomiejskiego
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (obszar oznaczony na rysunku planu) 50% powierzchni
działki, dla pozostałego terenu 30% powierzchni działki,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową – 40%,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne:
a) ustala się wloty ogólnodostępnych ciągów pieszych,
b) ustala się ścieżki rowerowe (wraz z parkingami dla rowerów) łączące ścieżki prowadzące z
terenów 003-62 (z kierunku ulicy Potokowej i skrzyżowania Potokowa-Słowackiego) i 002-34
(z kierunku ulicy Potokowej i lasu),
c) ustala się dojazd do terenu 002-34 ulicą wewnętrzną obsługującą cały teren tzw. Centrum
Czasu Wolnego łączącą wjazdy od ulic Potokowej i J. Słowackiego (poza granicami planu),
d) należy zapewnić dojazd do terenów położonych przy ulicy J. Słowackiego poza granicami
planu.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: dla dominanty przestrzennej 18,0 m, dla pozostałej zabudowy
nie ustala się,
maksymalna: w polu ekspozycji punktu widokowego
związanego z dominantą przestrzenną o którym mowa w punkcie 5 a do wysokości bezwzględnej
wyznaczonej poziomem górnej krawędzi podłogi punktu widokowego, na pozostałym obszarze
maksymalna wysokość bezwzględna obiektów budowlanych 200 m nad poziom morza,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się,
1) inne:
a) ustala się dominantę przestrzenną wraz z punktem widokowym na morze oraz związane z nim
pole ekspozycji. Dominanta może być sytuowana w odległości do 20,0 m od dowolnego punktu
osi widokowej z ulicy F. Rakoczego oznaczonej na rysunku planu. Pole ekspozycji należy
dostosować do lokalizacji dominanty przestrzennej,
b) ustala się pierzeję eksponowaną- od strony ulic J. Słowackiego i Potokowej uwzględniającą
zaakcentowanie wejść na wlotach ciągów pieszych.
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8. PARKINGI
Zgodnie z § 4 uchwały. Dla eksperymentatoriów, basenów pływackich i kąpielisk wyliczoną
powierzchnię parkingową należy powiększyć minimum o 10% z przeznaczeniem na miejsca
postojowe dla autokarów. Dopuszcza się lokalizację części miejsc postojowych na terenie 002-34.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy J. Słowackiego ulicą dojazdową- wydzieloną z działek nr 55/8 i
60/2 Obręb 38 (poza granicami planu) oraz od ulicy Potokowej (poza granicami planu) ulicami:
dojazdową 013-81 i wewnętrzną na terenie 002-34,
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł
lokalnych,
8) gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii
budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy
J. Słowackiego zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do
wartości zgodnych z obowiązującymi normami,
3) dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży w przypadku zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonego
dla tego rodzaju terenu,
4) północno- zachodnia część terenu oznaczona na rysunku planu objęta Ogólnomiejskim Systemem
Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
1) skarpy zagrożone uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na
terenach przyległych,
2) północno- zachodnia część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy J. Słowackiego.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren w granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku planu
(łącznie z terenami 002-34, 003-62 i 013-81 oraz częścią terenu 005- 41).
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Wspólna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs architektoniczno- urbanistyczny
przeprowadzony dla całego terenu objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną,
2) zaleca się scalenie nieruchomości w obrębie całego obszaru zorganizowanej działalności
inwestycyjnej. Po realizacji inwestycji dopuszcza się wtórny podział,
3) zaleca się wykonanie inwestycji na terenie tzw. Centrum Czasu Wolnego przez jednego operatora
lub inwestora strategicznego,
4) preferowane podstawowe elementy programu tzw. Centrum Czasu Wolnego: sporty rekreacyjne
wodne, w tym wodne, edukacyjne- eksperymentatoria, hotel średniej klasy na około 200 miejsc,
5) zaleca się lokalizację hotelu w rejonie wjazdu od ulicy J. Słowackiego,
6) zalecany przebieg ulicy wewnętrznej na rysunku planu oznaczono liniami podziału wewnętrznego,
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7) zaleca się przeprowadzenie ulicy wewnętrznej i lokalizację parkingów częściowo pod poziomem
terenu, oraz pionową segregację ruchu kołowego i parkingów od ruchu pieszego,
8) zalecany przebieg ścieżki rowerowej jak na rysunku planu,
9) zalecane wloty ciągów pieszych jak na rysunku planu,
10) zalecana lokalizacja pierzei eksponowanej jak na rysunku planu,
11) preferuje się formy zabudowy maksymalizujące bezpośredni kontakt obiektów z otaczającą
zielenią,
12) zaleca się lokalizowanie obiektów kubaturowych oraz zieleni wysokiej w sposób nie ograniczający
swobodnego przewietrzania terenu i jednocześnie nie tworzący tuneli aerodynamicznych przy
dominujących kierunkach wiatru z sektora zachodniego,
13) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie większej niż
2
50 m każda,
14) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 002-34
2. POWIERZCHNIA 4,78 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 34
Usługi tworzące- wraz z terenem 001-33- tzw. Centrum Czasu Wolnego:
1) sport rekreacyjny poza widowiskowym,
2) rekreacja, rozrywka, wypoczynek,
3) kultura,
4) edukacja,
5) gastronomia,
6) parking, garaż wielopoziomowy dla samochodów osobowych i
autokarów,
7) pozostałe ze strefy zajmujące łącznie mniej niż 20% powierzchni
użytkowej.
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2
2) małe hurtownie do 2000 m powierzchni,
3) budynki zamieszkania zbiorowego,
4) domy opieki społecznej,
5) szpitale,
6) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem
punktu 11. 3),
2
7) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m .
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,2,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 70% powierzchni działki,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- 20 %,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne:
a) ustala się wloty ogólnodostępnych ciągów pieszych- jak na rysunku planu,
b) ustala się ścieżki rowerowe (wraz z parkingami dla rowerów) łączące ścieżki prowadzące z
terenów 001-33 (z kierunku ulic Potokowej i skrzyżowania Potokowa- Słowackiego), 013-81 (z
kierunku ulicy Potokowej) i od strony lasu (poza granicami planu),
c) ustala się dojazd do terenu 001-33 ulicą wewnętrzną obsługującą cały teren tzw. Centrum Czasu
Wolnego łączącą wjazdy od ulic Potokowej i J. Słowackiego (poza granicami planu).
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy– nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: dla budynków usługowych
10 m, dla garażu wielopoziomowego maksymalna wysokość bezwzględna - 85m nad poziom
morza,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
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4) kształt dachu- nie ustala się,
5) inne- ustala się dwa rejony lokalizacji urządzonych punktów widokowych jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
Zgodnie z ♣ 4 uchwały. Dla eksperymentatoriów, basenów pływackich i kąpielisk wyliczoną
powierzchnię parkingową należy powiększyć minimum o 10% z przeznaczeniem na miejsca
postojowe dla autokarów. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych na terenie 001-33.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) ulicą dojazdową 013-81 oraz od
ulicy J. Słowackiego (poza granicami planu): ulicą dojazdową wydzieloną z działek nr 55/8 i 60/2
Obręb 38 (poza granicami planu) i ulicą wewnętrzną na terenie 001-33,
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii
budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) ochrona naturalnych stoków w zachodniej i północno- wschodniej części terenu oraz otoczenie
rejonu lokalizacji punktu widokowego w środkowej części terenu z dopuszczeniem
niewielkich przekształceń wysokościowych w celu trasowania ścieżek rowerowych, ciągów
pieszych, schodów terenowych, terenowych urządzeń sportowych oraz sytuowania punktów
widokowych,
3) dopuszcza się lokalizację budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży w przypadku zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonego
dla tego rodzaju terenu,
4) dopuszcza się przesadzenie rokitników oraz innych roślin chronionych w przypadku
kolizji z projektowanymi ciągami pieszymi i rowerowymi,
5) zachodnia część terenu oznaczona na rysunku planu objęta Ogólnomiejskim Systemem
Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Stoki i skarpy zagrożone uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na
terenach przyległych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren w granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku planu
(łącznie z terenami 001-33, 003-62 i 013-81 oraz częścią terenu 005-41).
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Wspólna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs architektoniczno- urbanistyczny
przeprowadzony dla całego teren objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną,
2) zaleca się scalenie nieruchomości w obrębie całego obszaru zorganizowanej działalności
inwestycyjnej. Po realizacji inwestycji dopuszcza się wtórny podział,
3) zaleca się wykonanie inwestycji na terenie tzw. Centrum Czasu Wolnego przez jednego operatora
lub inwestora strategicznego,
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4) preferowane podstawowe elementy programu tzw. Centrum Czasu Wolnego- urządzenia terenowe
dla sportów rekreacyjnych,
5) preferowane elementy programu tzw. Centrum Czasu Wolnego: sport i rekreacja czynna na
powietrzu w tym sporty zimowe i miejsca zabaw dla dzieci (wykorzystujące bogate ukształtowanie
terenu),
6) zaleca się lokalizację parkingu lub garażu wielopoziomowego w rejonie na wschód od terenu
012- 53, przy wjeździe od ulicy Potokowej,
7) zalecany przebieg ulicy wewnętrznej na rysunku planu oznaczono liniami podziału wewnętrznego,
8) zalecany przebieg ścieżek rowerowych jak na rysunku planu,
9) zalecana lokalizacja punktów widokowych jak na rysunku planu,
10) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów o powierzchni nie większej niż
2
50 m każda,
11) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0907
1. KARTA TERENU NUMER 003
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleń urządzona

2. POWIERZCHNIA ha 3,34

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Budynki obsługujące użytkowników.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 90%,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- nie ustala się,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne:
a) ustala się dwa ogólnodostępne ciągi piesze o minimalnej szerokości 6,0m stanowiące główne
wejścia od ulic Potokowej i skrzyżowania ulic Potokowa-Słowackiego (poza granicami planu) na
teren 001-33 oraz ich wloty jak na rysunku planu,
b) ustala się ścieżki rowerowe łączące ścieżki prowadzące z terenów 001-33 ( z kierunku ulic
Potokowej i J. Słowackiego), 005-41 (z kierunku ulicy Potokowej) oraz od strony skrzyżowania
Potokowa- Słowackiego (poza granicami planu).
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy- nie ustala się,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się.
8. PARKINGI
Wyklucza się.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu), poprzez teren 005-41,
2) zaopatrzenie w wodę- nie ustala się,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- nie ustala się,
4) odprowadzenie wód opadowych- powierzchniowe,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- nie ustala się,
7) zaopatrzenie w ciepło- nie ustala się,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
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11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budowli oraz zabezpieczających technologii budowlanych w
trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.
2) ochrona rzeźby terenu z dopuszczeniem przekształceń wysokościowych do 1,0 m w celu
trasowania ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, schodów terenowych oraz terenowych urządzeń
sportowych,
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
1) teren zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na
terenach przyległych,
2) część terenu w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Potokowej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Teren w granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku planu
(łącznie z terenami 001-33, 002-34, 013-81 oraz częścią terenu 005-41).
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Wspólna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs architektoniczno- urbanistyczny
przeprowadzony dla całego terenu objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną,
2) zaleca się scalenie nieruchomości w obrębie całego obszaru zorganizowanej działalności
inwestycyjnej. Po realizacji inwestycji dopuszcza się wtórny podział,
3) zalecany przebieg ogólnodostępnych ciągów pieszych jak na rysunku planu,
4) zalecany przebieg ścieżki rowerowej jak na rysunku planu,
5) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej dla utwardzenia ciągów pieszych i
rowerowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1,48 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Usługi
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2
2) małe hurtownie do 2000m powierzchni,
3) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) domy opieki społecznej,
6) szpitale,
2
7) obiekty handlowe powyżej 2000 m powierzchni sprzedażowej.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Funkcja mieszkaniowa.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- a) dla funkcji mieszkaniowej –70%
powierzchni działki, b) dla funkcji usługowej – 50% powierzchni działki,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- dla działek nr 29 i 31 łącznie –15% dla
pozostałych działek 25%,
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4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0 m
3) formy zabudowy- obiekty wolnostojące, maksymalna długość budynku wzdłuż ulicy Potokowej15,0m,
4) kształt dachu- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia w granicach 30- 45°.
8. PARKINGI
Zgodnie z ♣ 4 uchwały.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) oraz dodatkowo dla działek nr 29 i
31 od ulicy J. Słowackiego przez działki nr 20, 21, 23, 25 i 27 (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie skarpy na działkach nr 29 i 31 przed uruchomieniem procesów erozyjnych
poprzez zastosowanie odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz
zabezpieczających technologii budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy
Potokowej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do
wartości zgodnych z obowiązującymi normami,
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
1) skarpa na działkach nr 29 i 31 zagrożona uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na
obszarze strefy jak i terenach przyległych,
2) teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Potokowej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się zmianę funkcji mieszkaniowej na usługową,
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0907
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
2
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno- usługowa: usługi handlu detalicznego do 2000 m
powierzchni sprzedażowej, gastronomii, turystyki, rzemiosła, stacja gazu
płynnego.
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4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Pozostałe ze strefy nie wymienione w punkcie 3.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 50% powierzchni działki,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- 40%,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne:
a) ustala się ogólnodostępny ciąg pieszy o minimalnej szerokości 6,0m od ulicy Potokowej (poza
granicami planu) stanowiący wejście na teren 003-62 i dalej do terenu 001-33 oraz jego wlot jak
na rysunku planu,
b) ustala się ścieżkę rowerową od ulicy Potokowej (poza granicami planu) łączącą ścieżki z terenu
003-62 i dalej z terenu 001-33,
c) przejazd na teren 003-62.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia w granicach 30-45°.
8. PARKINGI
Zgodnie z ♣ 4 uchwały.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) jednym wjazdem,
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy
Potokowej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do
wartości zgodnych z obowiązującymi normami,
2) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala się.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Część terenu w granicach zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku planu
(łącznie z terenami 001-33, 002-34, 003-62 i 013-81).
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Wspólna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs urbanistyczno- architektoniczny
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przeprowadzony dla całego terenu objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną,
2) zaleca się scalenie nieruchomości w obrębie całego obszaru zorganizowanej działalności
inwestycyjnej. Po realizacji inwestycji dopuszcza się wtórny podział,
3) zalecany przebieg ciągu pieszego jak na rysunku planu,
4) zalecany przebieg ścieżki rowerowej jak na rysunku planu,
5) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno- usługowa
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
1) produkcja,
2
2) małe hurtownie do 2000m powierzchni,
2
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m .
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 60%,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- 25%,
2
maksymalna: nie ustala się,
4) wielkość działki, minimalna: 1200,0m ,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: dla dachów płaskich
9,0 m, dla dachów stromych 12,0 m,
3) formy zabudowy:
a) przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku wzdłuż ulicy Potokowej - jej maksymalna długość
20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części nie dłuższe niż 15,0 m
poprzez zastosowanie uskoków na całej wysokości elewacji o głębokości minimum 4,0m.
b) przy budynku o długości elewacji wzdłuż ulicy Potokowej powyżej 30,0 m i wysokości powyżej
9,0 m dla dachów stromych dwuspadowych lub powyżej 6,0 m dla dachów płaskich zapewnić
wgląd od ulicy Potokowej na teren zielony 008-63 poprzez zastosowanie minimum jednego
prześwitu w budynku. Minimalne parametry prześwitu: wysokość jednej (dowolnej) kondygnacji,
długość: 10% długości frontu całej elewacji budynku wzdłuż ulicy Potokowej i połowa głębokości
budynku.
4) kształt dachu- nie ustala się.
8. PARKINGI
Zgodnie z♣ 4 uchwały.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu), jednym wjazdem,
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł
lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii
budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
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2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy
Potokowej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do
wartości zgodnych z obowiązującymi normami,
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
1) teren w części zachodniej zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych,
2) teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Potokowej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z ulicą Potokową,
2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0907
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Usługi
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
1) salony samochodowe (z serwisem),
2
2) małe hurtownie do 2000m powierzchni,
3) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) domy opieki społecznej,
6) szpitale,
2
7) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m .
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Funkcja mieszkaniowa, zakład obsługi samochodów.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 50% dla funkcji usługowej, 70% dla funkcji
mieszkaniowej,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- 20%,
2
4) wielkość działki, minimalna: 1400,0m ,
maksymalna: nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia w granicach 30-40°.
8. PARKINGI
Zgodnie z ♣ 4 uchwały.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
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4) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii
budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości ulicy
Potokowej zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do
wartości zgodnych z obowiązującymi normami.
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
1) teren wzdłuż zachodniej granicy zagrożony osuwaniem mas ziemnych ze skarpy znajdującej się na
terenie 009-62 i przylegającej do tej granicy,
2) teren w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy Potokowej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
0907
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 63
Lasy
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Nie ustala się.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- nie ustala się,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- nie ustala się,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy- nie ustala się,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się.
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8. PARKINGI
Wyklucza się.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) poprzez tereny 003-62 i 009-62,
2) zaopatrzenie w wodę- nie ustala się,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- nie ustala się,
4) odprowadzenie wód opadowych- powierzchniowe,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- nie ustala się,
6) zaopatrzenie w gaz- nie ustala się,
7) zaopatrzenie w ciepło- nie ustala się,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Teren zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na terenach
przyległych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala się.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 1,79 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleń urządzona
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Budynki obsługujące użytkowników.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 90%,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- nie ustala się,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się,
6) inne- ustala się przejazd na teren 008-63.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy- nie ustala się,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się.
8. PARKINGI
Wyklucza się.
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9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) oraz ulicy dojazdowej 013-81,
2) zaopatrzenie w wodę- nie ustala się,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- nie ustala się,
4) odprowadzenie wód opadowych- powierzchniowe,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- nie ustala się,
7) zaopatrzenie w ciepło- nie ustala się,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budowli oraz zabezpieczających technologii budowlanych w
trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu,
2) ochrona naturalnej rzeźby terenu z dopuszczeniem przekształceń wysokościowych do 1,0 m w celu
trasowania ciągów pieszych oraz terenowych urządzeń sportowych,
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Teren zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na terenach
przyległych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej dla utwardzenia ciągów pieszych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0,38 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Nie ustala się.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 70%,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- 20%,
2
maksymalna: nie ustala się,
4) wielkość działki, minimalna: 1000 m ,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
3) formy zabudowy- obiekty wolnostojące,
4) kształt dachu- dachy dwuspadowe, kąt nachylenia w granicach 30-45°.
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8. PARKINGI
Zgodnie z ♣ 4 uchwały.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciepło- z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie skarpy przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budynków i budowli oraz zabezpieczających technologii
budowlanych w trakcie budowy i po realizacji inwestycji,
2) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Skarpa w północnej części terenu zagrożona uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na
obszarze strefy jak na terenie przyległym.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 2,16 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleń urządzona
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Budynki obsługujące użytkowników.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- 90%,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- nie ustala się,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy- nie ustala się,
3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się.
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8. PARKINGI
Wyklucza się.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy Potokowej (poza granicami planu) oraz ulicy dojazdowej 013-81,
2) zaopatrzenie w wodę- nie ustala się,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- nie ustala się,
4) odprowadzenie wód opadowych- powierzchniowe,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- nie ustala się,
7) zaopatrzenie w ciepło- nie ustala się,
8) gospodarka odpadami- po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych poprzez zastosowanie
odpowiednich sposobów posadowienia budowli oraz zabezpieczających technologii budowlanych w
trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu,
2) ochrona naturalnej rzeźby terenu z dopuszczeniem przekształceń wysokościowych do 1,0 m w celu
trasowania ciągów pieszych oraz terenowych urządzeń sportowych,
3) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Teren zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i na terenach
przyległych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej dla utwardzenia ciągów pieszych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 53
Zbiornik retencyjny
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Nie ustala się.
5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala się.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywność zabudowy- nie ustala się,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej- nie ustala się,
3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową- nie ustala się,
4) wielkość działki- nie ustala się,
5) inne zasady i warunki podziałów terenu- nie ustala się.
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy- nie ustala się,
2) wysokość zabudowy- nie ustala się,
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3) formy zabudowy- nie ustala się,
4) kształt dachu- nie ustala się.
8. PARKINGI
Nie ustala się.
9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa- od ulicy dojazdowej 013-81 przez ulicę wewnętrzną na terenie 002-34,
2) zaopatrzenie w wodę – nie ustala się,
3) odprowadzenie ścieków komunalnych- nie ustala się,
4) odprowadzenie wód opadowych- do zbiornika,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz- nie ustala się,
7) zaopatrzenie w ciepło- nie ustala się,
8) gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zabezpieczenie terenu przed uruchomieniem procesów erozyjnych,
2) zakaz doprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do zbiornika.
12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Teren zagrożony uruchomieniem procesów erozyjnych- zarówno na obszarze strefy jak i terenach
przyległych.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI,
PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Teren znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
Nie ustala się.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca się wprowadzenie luźnych układów zieleni wzdłuż brzegów zbiornika,
2) zaleca się zastosowanie naturalnych materiałów do umocnienia brzegów zbiornika.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
0907
REJONU ULIC POTOKOWEJ I JULIUSZA SŁOWACKIEGO
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa- projektowana
4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
Jak na rysunku planu, minimalnie 25,0 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
1) prędkość projektowa
30 km/h,
2) szerokość pasa ruchu
3,0 m,
3) przekrój
jedna jezdnia, 2 pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych
bez ograniczeń,
5) wyposażenie
chodnik i ścieżka rowerowa.
6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala się.
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej,
2) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
8. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala się.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala się.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Po zachodniej stronie jezdni pas zieleni ze szpalerem drzew.
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
1) teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) teren znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży”.
13. INNE ZAPISY STANOWIĄCE
1) teren w granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczonych na rysunku
planu (łącznie z terenami 001-33, 002-34 i 003-62 oraz częścią terenu 005-41),
2) wspólna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna dla terenów w granicach zorganizowanej
działalności inwestycyjnej.
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
1) skrzyżowanie z ulicą Potokową – jednopoziomowe, skanalizowane,
2) chodnik i ścieżka rowerowa jednostronna dwukierunkowa, po zachodniej stronie ulicy,
3) zaleca się oparcie rozwiązań projektowych o konkurs architektoniczno- urbanistyczny
przeprowadzony dla całego terenu objętego zorganizowaną działalnością inwestycyjną.

§6
1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Potokowej i Juliusza S³owackiego w mieœcie Gdañsku w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obowi¹zywania ustaleñ planu−
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania−
3) przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej−
4) linie zabudowy− nieprzekraczalne−
5) oœ widokow¹ z ulicy F. Rakoczego−
6) rejony lokalizacji urz¹dzonych punktów widokowych−
7) granicê obszaru zorganizowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej−
8) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)−
9) wloty ci¹gów pieszych.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem−
2) skierowania− w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni− niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego−
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7− który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
Sylwester Pruœ

1995
UCHWA£A Nr VIII/37/2007
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek czynszów za
dzier¿awê− najem nieruchomoœci oraz op³aty z tytu³u
bezumownego u¿ytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarnia.

Na podstawie: art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142− poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j. t. z 2004 r. Dz. U. Nr 261− poz. 2603 z póŸn.
zm.).
Rada Miasta Jastarnia uchwala− co nastêpuje:
§1
Ustala siê minimaln¹ wysokoœæ stawki czynszu za
dzier¿awê (najem) nieruchomoœci na terenie Miasta Jastarnia (miejscowoœci Jastarnia− Jurata− KuŸnica):
I. Stawki czynszu z przeznaczeniem gruntu na cele zagospodarowania mieszkalnego (w tym tereny rekreacji przydomowej− ogrody ozdobne i zieleñce− boiska−
place zabaw dla dzieci)
1. Dzier¿awa gruntu w okresie ca³orocznym.
a) za ka¿dy m2 do 100 m2–0−36 z³/m2 miesiêcznie
b) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2
–0−21 z³/m2 miesiêcznie
II. Stawki czynszu z przeznaczeniem pod:
1. handel− us³ugi− gastronomiê− wypo¿yczalniê sprzêtu wodnego− pola campingowe oraz pozosta³e formy dzia³alnoœci gospodarczej
1) Dzia³alnoœæ prowadzona w okresie sezonu letniego− t. j. od 16 czerwca do 15 wrzeœnia ka¿dego roku
a) za ka¿dy m2 do 30 m2
– 25−96 z³/m2 miesiêcznie
b) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 30 m2 do 50 m2
– 11−92 z³/m2 miesiêcznie
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c) za ka¿dy nastêpny m 2 powy¿ej 50 m 2 do
§2
– 5−86 z³/m2 miesiêcznie
100 m2
Stawki czynszu dzier¿awnego (za najem) okreœlone
d) za ka¿dy nastêpny m 2 powy¿ej 100 m 2 do w Par. 1 stanowi¹ce stawki netto zostan¹ powiêkszone
1.000 m2
– 0−61 z³/m2 miesiêcznie o podatek VAT wg obowi¹zuj¹cych przepisów.
e) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 1.000 m2
§3
– 0−30 z³/m2 miesiêcznie
2) Dzia³alnoœæ prowadzona w okresie od 16 wrzeW przypadku przetargu lub licytacji podstaw¹ ustaleœnia do 15 czerwca ka¿dego roku
nia ceny wywo³awczej s¹ stawki nie ni¿sze ni¿ okreœloa) za ka¿dy m2 do 100 m2
ne niniejsz¹ uchwa³¹.
– 1−11 z³/m2 miesiêcznie
§4
b) za ka¿dy nastêpny m 2 powy¿ej 100 m 2 do
Ustala siê op³atê za bezumowne u¿ytkowanie gruntu
– 0−21 z³/m2 miesiêcznie
1.000 m2
2
2
gminnego
w wysokoœci 150% czynszu dzier¿awnego (za
c) za ka¿dy nastêpny m powy¿ej 1.000 m
2
najem)
wg
przeznaczenia gruntu.
– 0−10 z³/m miesiêcznie
2. Parkingi
§5
1) przeznaczone na potrzeby prowadzenia dziauchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia³alnoœci gospodarczej w okresie sezonu letnie- staWykonanie
Jastarnia.
go− t. j. od 16 czerwca do 15 wrzeœnia ka¿dego
§6
roku
2
2
a) za ka¿dy m do 100 m
Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/184/2005 Rady Miasta
– 3−50 z³/m2 miesiêcznie Jastarni z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustaleb) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2
nia wysokoœci stawek czynszów dzier¿awnych oraz op³a– 0−40 z³/m2 miesiêcznie ty z tytu³u bezumownego u¿ytkowania gruntu gminnego
2) przeznaczone na potrzeby prowadzenia dzia- na terenie Gminy Jastarnia.
³alnoœci gospodarczej w okresie od 16 wrzeœnia
§7
do 15 czerwca ka¿dego roku
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
a) za ka¿dy m2 do 100 m2
2
Województwa
Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
– 0−40 z³/m miesiêcznie
2
2
14
dni
od
dnia
og³oszenia.
b) za ka¿dy nastêpny m powy¿ej 100 m
2
– 0−20 z³/m miesiêcznie
Przewodnicz¹ca
3) parkingi− dojœcia i dojazdy do nieruchomoœci na
Rady
Miasta Jastarnia
potrzeby w³asne dzier¿awcy nie zwi¹zane z proEl¿bieta
Budzisz
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
2
2
a) za ka¿dy m do 100 m
– 0−40 z³/m2 miesiêcznie
1996
2
b) za ka¿dy m powy¿ej 100 m2
– 0−20 z³/m2 miesiêcznie
UCHWA£A Nr VI/48/2007
3. Sk³ady materia³ów budowlanych i opa³owych
Rady Gminy Tuchomie
a) za ka¿dy m2 do 100 m2– 0−40 z³/m2 miesiêcznie
z dnia 11 maja 2007 r.
b) za ka¿dy m2 powy¿ej 100 m2
w sprawie ustalenia stawek procentowych op³aty
– 0−23 z³/m2 miesiêcznie adiacenckiej
4. Kabiny− pó³kabiny telefoniczne
Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy
–1−10 z³/m2 miesiêcznie
z
dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoIII Stawki czynszu za najem lokali u¿ytkowych i innych
œciami
(t. j. Dz. U. z 2004 r.− Nr 261− poz. 2603 ze zm.)
obiektów
oraz
art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
1) Dzia³alnoœæ prowadzona w okresie sezonu letnieo
samorz¹dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.− Nr 142−
go− t. j. od 16 czerwca do 15 wrzeœnia ka¿dego ropoz.
1591
ze
zm.)−
ku
a) za ka¿dy m2 do 30 m2 –40−00 z³/m2 miesiêcznie Rada Gminy Tuchomie uchwala− co nastêpuje:
b) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 30 m2 do 100 m2
§1
–10−00 z³/m2 miesiêcznie
siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z tyc) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2 do 200 m2 tu³uUstala
wzrostu
nieruchomoœci w wyniku podzia³u
– 6−00 z³/m2 miesiêcznie dokonanegowartoœci
na
wniosek
w³aœciciela lub u¿ytkownika
d) za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 200 m2
wieczystego−
który
wniós³
op³aty roczne za ca³y okres
– 0−55 z³/m2 miesiêcznie u¿ytkowania tego prawa w wysokoœci
40% wzrostu war2) Dzia³alnoœæ prowadzona w okresie od 16 wrze- toœci nieruchomoœci.
œnia do 15 czerwca ka¿dego roku
§2
a) za ka¿dy m2 do 30 m2 –11−66 z³/m2 miesiêcznie
2
2
b) za ka¿dy nastêpny m powy¿ej 30 m
Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z ty–0−10 z³/m2 miesiêcznie tu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci spowodowanego
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budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysoko§3
œci 35% ró¿nicy miêdzy wartoœci¹− jak¹ nieruchomoœæ
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
mia³a przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury tech- opubliowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
nicznej− a wartoœci¹− jak¹ nieruchomoœæ ma po ich wybu- Pomorskiego.
dowaniu.
§3
Przewodnicz¹cy
Rady
Gminy Damnica
Uchyla siê uchwa³ê Nr X/74/99 Rady Gminy TuchoZdzis³aw Kwaœniewski
mie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoœci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.
1998
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
UCHWA£A Nr VI/56/2007
Rady Gminy Zblewo
§5
z dnia 17 maja 2007 r.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po- zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/8/2006 Rady Gminy Zblewo
z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie podatków i op³at lomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Wies³aw Bezhubka

1997
UCHWA£A Nr VIII/63/07
Rady Gminy Damnica
z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142− poz. 1591; zmiany Dz. U.
z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558− N r 113−
poz. 984: Nr 214− poz. 1806 z 2003 r. Nr 80− poz. 717;
Nr 162− poz. 1568; z 2004 r. Nr 102− poz. 1055; Nr 116−
poz. 1203− z 2005 roku Nr 172 poz. 1441− Nr 175
poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337)
art. 98a i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U.
z 2004 r Nr 281 poz. 2782− Dz. U. z 2005 r Nr 130−
poz. 1087− Nr 169− poz. 1420− Nr 175 poz. 1459
z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600
i poz. 1601) Rada Gminy Damnica
Uchwala− co nastêpuje:
§1
Ustala stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysokoœci 30% ró¿nicy miêdzy wartoœci¹:
—jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed podzia³em− a wartoœci¹ jak¹ nieruchomoœæ ma po podziale
—jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed wybudowaniem urz¹dzeñ i infrastruktury technicznej− a wartoœci¹ jak¹
nieruchomoœæ ma po ich wybudowaniu.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

kalnych w Gminie Zblewo na 2007 rok.

Na podstawie art. 5− art. 6 ust. 12− art. 7 ust. 3− art. 10
ust. 1− art. 14− art. 15− art. 17 ust. 5− art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
/tekst jednolity: Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm./ oraz
art. 40 ust. 1− art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ – Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/8/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia
06 grudnia 2006 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych
w Gminie Zblewo na 2007 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zwalnia siê poczynaj¹c od trzeciego kwarta³u
2007 r. z podatku od nieruchomoœci drogi gruntowe stanowi¹ce drogi dojazdowe do gospodarstw
rolnych oraz do nieruchomoœci rolnych niebêd¹ce drogami publicznymi”.
2) w § 7 w ust. 4 dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
„2. Od pozosta³ych osób inkasenci− a mianowicie:
a) Pozorski Adam− Wirty 1− 83–224 Borzechowo
b) Kiciñska Wies³awa− Twardy Dó³− 83–224 Borzechowo
za wynagrodzeniem w wysokoœci 3% od zainkasowanych kwot”.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Janusz Trocha
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UCHWA£A Nr VI/61/2007
Rady Gminy Zblewo
z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespo³u
Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oœwiatowo – Wychowawczych w Zblewie oraz og³oszenia
jego treœci jednolitej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póŸn. zm.)− Uchwa³y nr 24/96
Zarz¹du Gminy Zblewo z dnia 21.01.1996 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Zespo³u Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oœwiatowo – Wychowawczych
w Zblewie i art. 5 ust. 7 pkt. 3 w zwi¹zku z art. 5c ustawy o systemie oœwiaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256−
poz. 2572) oraz art. 21 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Z 2006 r. nr 249−
poz. 1832) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany Statutu Zespo³u Ekonomiczno
– Administracyjnego Placówek Oœwiatowo – Wychowawczych w Zblewie zatwierdzonego Uchwa³¹ Zarz¹du Gminy Zblewo z dnia 21.01.1996 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Janusz Trocha

STATUT
ZESPO£U EKONOMICZNO
– ADMINISTRACYJNEGO
PLACÓWEK OŒWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
W ZBLEWIE
§1

I. CELE I ZADANIA

„Zespó³ Ekonomiczno – Administracyjny Placówek
Oœwiatowo Wychowawczych w Zblewie zwany dalej „Zespo³em” jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy realizuj¹c¹
zadania w zakresie prowadzenia szkó³ podstawowych−
gimnazjów i przedszkoli oraz zadania w zakresie sportu szkolnego− a szczególnoœci:
1. W zakresie spraw finansowych
a) prowadzenie obs³ugi finansowo – ksiêgowej poszczególnych placówek oœwiatowych−
b) sporz¹dzanie sprawozdañ− prowadzenie ewidencji w zakresie wynagrodzeñ osobowych−
c) opracowywanie planów dochodów i wydatków bud¿etowych−
d) opracowywanie zbiorczych projektów− planów
i analiz ekonomicznych

Poz. 1999

e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – bud¿etowej przez jednostki
objête zakresem dzia³ania−
f) obs³uga finansowa kasy zapomogowo– po¿yczkowej−
g) obs³uga finansowa scentralizowanego zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych−
h) organizacji i rozliczania finansowania dowozu
uczniów−
i) koordynowanie czynnoœci inwentaryzacyjnych
sk³adników maj¹tkowych placówek oœwiatowych.
2. Planowanie i statystyki oraz sporz¹dzania wymaganych sprawozdañ w zakresie realizacji zadañ poszczególnych placówek oœwiatowych i w³asnych−
zatrudnienia− osobowego funduszu p³ac− zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych itp.
3. Prowadzenia spraw zwi¹zanych z zak³adaniem− utrzymaniem b¹dŸ likwidacj¹ szkó³ podstawowych− gimnazjów i przedszkoli.
4. Zapewnienia szko³om i przedszkolom odpowiednich
warunków do pe³nej realizacji programu nauczania
i wychowania.
5. Sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ placówek
w zakresie spraw organizacyjnych− administracyjno– gospodarczych i kadrowych− wspó³dzia³ania z Kuratorium Oœwiaty w zakresie nadzoru
pedagogicznego.
6. Prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów placówek i pracowników Zespo³u w tym organizowanie
konkursów na stanowisko dyrektora.
7. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizacj¹ sportu szkolnego.
8. Organizowanie inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych szkó³ i przedszkoli znajduj¹cych siê w zakresie
dzia³ania Zespo³u oraz sprawowanie nadzoru nad
jej przebiegiem.
9. Zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkó³ i przedszkoli.
10. Wspó³dzia³anie z Urzêdem Gminy w Zblewie w zakresie:
1) organizowania przetargów na zakup opa³u dla poszczególnych placówek oœwiatowych−
2) organizowania przetargów na dowo¿enie uczniów
do szkó³− w tym dowo¿enie na gminne zawody−
konkursy i inne imprezy−
3) przeprowadzenia remontów w poszczególnych
placówkach oœwiatowych.
11. Wspó³udzia³ w opracowaniu jednostkowych planów
finansowych dla podleg³ych placówek.
12. W porozumieniu z dyrektorami placówek korygowanie planów jednostkowych w zwi¹zku z przyznanymi
œrodkami finansowymi na dany rok bud¿etowy.
13. Sporz¹dzanie wymaganych sprawozdañ w zakresie
planowania i statystyki z funduszu p³ac i zatrudnienia.
14. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawid³owoœci¹
i rzetelnoœci¹ sporz¹dzanych przez odleg³e placówki danych liczbowych i sprawozdañ statystycznych.
15. W wykonywaniu zadañ Zespó³ wspó³dzia³a z:
—jednostkami samorz¹du terytorialnego
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—jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gmi§6
ny
Szczegó³owy zakres obowi¹zków Kierownika− G³ów—organizacjami spo³ecznymi i stowarzyszeniami nego Ksiêgowego i pozosta³ych pracowników zostanie
oœwiatowo – wychowawczymi
okreœlony w Regulaminie Organizacyjnym.
—placówkami oœwiatowo – wychowawczymi”
§7
§2
Wykaz placówek oœwiatowych objêtych obs³ug¹ Zespo³u okreœla za³¹cznik do Statutu.
II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
1. Zespó³ jest w porozumieniu przepisów jednostk¹ bu- III. OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA ZESPO£U
d¿etow¹ rozliczaj¹c¹ siê z bud¿etem gminy.
§8
2. Zespó³ dzia³a na obszarze gminy i podlega Wójtowi
Gminy.
1. Zespó³ prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
3. Dzia³alnoœci¹ Zespo³u kieruje kierownik Zespo³u.
bud¿etu gminy.
4. Kierownika Zespo³u zatrudnia siê wg obowi¹zuj¹- 2. Zespó³ rozliczaæ siê bêdzie z bud¿etem gminy przecych przepisów.
znaczonego na oœwiatê wg obowi¹zuj¹cych przepi5. Zwierzchnikiem s³u¿bowym kierownika jest Wójt Gmisów zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹.
ny.
3. Zespó³ prowadzi sprawozdawczoœæ i rachunkowoœæ
6. Pracownicy Zespo³u s¹ zatrudniani wg obowi¹zuj¹zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
cych przepisów.
7. W przypadku nieobecnoœci Kierownika jego obowi¹zIV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
ki na ten czas pe³ni G³ówny Ksiêgowy.
§9
8. Kierownik ponosi odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t
spraw wchodz¹cych w zakres dzia³alnoœci Zespo³u. 1. Organizacjê wewnêtrzn¹ Zespo³u ustala Kierownik
w regulaminie organizacyjnym.
9. Wynagrodzenie kierownika oraz zakres obowi¹zków
2.
Regulamin organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy.
ustala Wójt Gminy.
10. Pracownicy zespo³u wynagradzani s¹ wg zasad wy§ 10
nagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnioKierownik dzia³a na podstawie pe³nomocnictwa udzienych w jednostkach organizacyjnych jednostek lonego
przez Wójta.
samorz¹du terytorialnego.
§ 11
§3
Ustalenia wynikaj¹ce z niniejszego Statutu wchodz¹
W sk³ad Zespo³u wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska w ¿ycie
po zatwierdzeniu przez Radê Gminy.
pracy:
1. Kierownik Zespo³u
Za³¹cznik
2. G³ówna Ksiêgowa ZEAPOW
do Statutu
3. Ksiêgowa
Zespo³u Ekonomiczno
4. Inspektor ds. ekonomicznych
–Administracyjnego
5. Referent administracyjny
Placówek Oœwiatowo
§4
– Wychowawczych w Zblewie
Do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Zespo³u w zakreWykaz placówek oœwiatowych
sie praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz dysponowa1.
Zespó³
Szkó³
Publicznych w Bytoni:
nia œrodkami finansowymi wymagane jest wspó³dzia³anie
1)
Publiczna
Szko³a
Podstawowa w Bytoni−
dwóch upowa¿nionych osób− którymi s¹ Kierownik oraz
2)
Publiczne
Gimnazjum
w Bytoni.
G³ówny Ksiêgowy lub inne imienne upowa¿nione oso2.
Zespó³
Szkó³
Publicznych
w Borzechowie:
by.
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Borzechowie−
§5
2) Publiczne Gimnazjum w Borzechowie.
Zespó³ u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej o brzmieniu:
3. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Kleszczewie:
Zespó³ Ekonomiczno – Administracyjny
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kleszczewie−
Placówek Oœwiatowo – Wychowawczych
2) Publiczne Gimnazjum w Kleszczewie.
83– 210 Zblewo
4. Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Pinczynie
ul. G³ówna 40 tel. 58 588 44 06
1) Publiczne Przedszkole w Pinczynie−
W korespondencji Zespó³ pos³uguje siê oznakowa1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Pinczynie−
niem akt o symbolu „ZEAPOW”– zgodnie z instrukcj¹
2) Publiczne Gimnazjum w Pinczynie.
kancelaryjn¹.
5. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Zblewie:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Zblewie−
2) Publiczne Gimnazjum w Zblewie.
6. Gminne Przedszkole w Zblewie.
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UCHWA£A Nr XXX/231/2006
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 26 paŸdziernika 2006r

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania
z placów zabaw.

Na podstawie art. 40 ust. 2− pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r.
Nr142. poz. 1591− z 2002 r. Nr 23 poz. 220− Nr 62
poz. 558− Nr 113 poz. 984− Nr 214− poz. 1806− Nr 153−
poz. 1271− Nr 214− poz. 1806− z2003 r. Nr 80− poz. 717
i Nr 162− poz. 1568− z 2004 r. Nr102− poz. 1055− Nr116−
poz. 1203− z 2005 r. Nr 172− poz. 1441 i Nr 175−
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr17− poz128) Rada Gminy Stare Pole uchwala− co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê Regulamin korzystania z placów zabaw okreœlaj¹cy zasady i tryb korzystania z tych placów:
1) urz¹dzenia znajduj¹ce siê na placach zabaw przeznaczone s¹ dla dzieci od 3 do 15 lat
2) dzieci do lat 7 mog¹ przebywaæ na placach zabaw
wy³¹cznie pod opiek¹ osób doros³ych
3) z urz¹dzeñ zabawowych nale¿y korzystaæ zgodnie
z ich przeznaczeniem
4) na placu zabaw zabrania siê w szczególnoœci:
a) niszczenia urz¹dzeñ zabawowych i sportowych
oraz innych elementów ma³ej architektury−
b) palenia ognisk lub korzystania z grila poza miejscem wyznaczonym−
c) zaœmiecania terenu−
d) niszczenia zieleni−
e) wprowadzania zwierz¹t.
2. Wszelkie uszkodzenia urz¹dzeñ lub zniszczenia zieleni nale¿y bezwzglêdnie− zg³aszaæ do Urzêdu Gminy lub so³tysa wsi.
3. Powy¿szy regulamin bêdzie obowi¹zywa³ na terenie
wydzielonym fizycznie pod tego typu place zabaw.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Poz. 2000− 2001 i 2002

21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r.−
Nr 153− poz. 1502− Nr 170− poz. 1652− z 2004 r. Nr 6−
poz. 41− Nr 93− poz. 895 i Nr 273 poz. 2703− z 2005 r.
Nr 203 poz. 1683− z 2006 r. Nr 220 poz. 1600 i Nr 249
poz. 1834− z 2007 r. Nr 21 poz. 125)− zarz¹dza siê− co
nastêpuje:
§1
Na morskich obszarach znajduj¹cych siê w zakresie
w³aœciwoœci miejscowej Dyrektora Urzêdu Morskiego
w S³upsku dopuszcza siê− z zastrze¿eniem § 2− ¿eglugê
statków pasa¿erskich bez ograniczeñ na akwenach okreœlonych na mapie pogl¹dowej− stanowi¹cej za³¹cznik do
zarz¹dzenia.
§2
Na akwenach oznaczonych w za³¹czniku do zarz¹dzenia symbolami: D4− D5− D6 i D7 ¿egluga jest ograniczona parametrami portów schronienia okreœlonymi
w odrêbnych przepisach oraz w bie¿¹cych komunikatach Kapitanatów Portów w: Ko³obrzegu− Dar³owie− Ustce i £ebie.
§3
Klasy statków pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê
krajow¹ i wymagania techniczne dla tych statków okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2007
roku i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzêdowych: Województwa Zachodniopomorskiego i Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
Bogus³aw Piechota

2002
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 16 maja 2007 r.

2001

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153−
poz. 1502− Nr 170 poz. 1652− z 2004 r. Nr 6 poz. 41−
Nr 93 poz. 895 i Nr 273 poz. 2703− z 2005 r. Nr 203 poz.
1683− z 2006 r. Nr 220 poz. 1600 i Nr 249 poz. 1834−
z 2007 r. Nr 21 poz. 125)− podaje siê do publicznej wiadomoœci:

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 2
DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO W S£UPSKU

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Pawlina

z dnia 10 maja 2007 r.

z dnia 10 maja 2007 r.

w sprawie wyznaczenia obszarów morskich dla stat- w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków
sportowych o d³ugoœci ca³kowitej do 24 m.
ków pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹
Na podstawie art. 48 ust. 1− 2 i 4 ustawy z dnia

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
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1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
akwen lub miejsce− w którym statek mo¿e znaleŸæ
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153−
bezpieczny postój w przypadku powstania warunpoz. 1502− Nr 170− poz. 1652− z 2004 r. Nr 6− poz. 41−
ków zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ¿eglugi.
Nr 93− poz. 895 i Nr 273− poz. 2703− z 2005 r. Nr 203
§4
poz. 1683− z 2006 r. Nr 220 poz. 1600 i Nr 249 poz. 1834−
Rejon ¿eglugi− w której u¿ywany jest jacht ustala dyz 2007 r. Nr 21 poz. 125) zarz¹dza siê− co nastêpuje:
rektor urzêdu morskiego.
ROZDZIA£ I
§5
PRZEPISY OGÓLNE
Jacht mo¿e byæ u¿ywany w ¿egludze morskiej− je¿eli
§1
odpowiada wymaganiom technicznego stanu bezpie1. Przepisy zarz¹dzenia okreœlaj¹ wymagania w zakre- czeñstwa− bezpiecznego obsadzenia za³og¹− wyposasie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków spor- ¿enia w œrodki ratunkowe− sygna³owe− nawigacyjne−
towych okreœlonych w ust. 2− o d³ugoœci ca³kowitej przeciwpo¿arowe− urz¹dzenia radiokomunikacyjne−
sprzêt pok³adowy i awaryjny oraz innym wymaganiom
do 24 m.
okreœlonym w zarz¹dzeniu.
2. W rozumieniu niniejszego zarz¹dzenia:
1) morskim statkiem sportowym− zwanym dalej „jachROZDZIA£ II
tem”− jest jednostka p³ywaj¹ca dowolnego typu−
o dowolnym napêdzie− obsadzona przepisow¹ za- WYMAGANIA TECHNICZNEGO STANU BEZPIECZEÑ³og¹− oraz innymi uczestnikami p³ywania bez kwa- STWA
lifikacji ¿eglarskich lub motorowodnych w liczbie
§6
nie przekraczaj¹cej 12 osób− której rodzaj zosta³
okreœlony w dokumencie rejestracyjnym−
1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeñstwa jach2) jachty dziel¹ siê na rekreacyjne i komercyjne−
tów maj¹ zastosowanie przepisy Polskiego Rejestru
3) jacht rekreacyjny jest to statek morski uprawiaj¹Statków Spó³ka Akcyjna− zwanego dalej w skrócie
cy ¿eglugê− który nie jest u¿ywany do prowadzePRS− lub innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
nia dzia³alnoœci gospodarczej−
2. Spe³nienie wymagañ technicznego stanu bezpie4) jachtem komercyjnym jest ka¿dy jacht− który nie
czeñstwa stwierdza− po dokonanym przegl¹dzie−
jest jachtem rekreacyjnym.
PRS lub inna uznana instytucja klasyfikacyjna w zaœwiadczeniach− orzeczeniach lub wydanych œwia§2
dectwach klasy.
Z zastrze¿eniem § 12 ust. 2 i § 14 ust. 2− przepisów za§7
rz¹dzenia nie stosuje siê do jachtów rekreacyjnych o d³ugoœci ca³kowitej do 15 m.
Jacht posiadaj¹cy znak zgodnoœci „CE” zwolniony jest
z
nadzoru
technicznego instytucji klasyfikacyjnej przez
§3
okres 10 lat od daty zakoñczenia budowy.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce rejony ¿eglugi morskiej uprawianej przez jachty:
ROZDZIA£ III
1) ¿egluga na akwenach treningowych – oznacza to
KWALIFIKACJE
I SK£AD ZA£OGI
¿eglugê w obrêbie portów oraz na polskich obsza§8
rach morskich w odleg³oœci do 2 mil morskich od linii brzegu−
Pe³nienie funkcji kierowniczych na jachtach wymaga
2) ¿egluga os³oniêta – oznacza to ¿eglugê na Morzu posiadania przez cz³onka za³ogi odpowiedniego patenBa³tyckim i innym morzu zamkniêtym o podobnych tu ¿eglarskiego lub motorowodnego.
warunkach ¿eglugowych− w odleg³oœci do 6 mil
§9
morskich od miejsca schronienia dla jachtów ¿aPatenty ¿eglarskie i motorowodne− warunki i tryb ich
glowych i w odleg³oœci do 6 mil morskich od linii
uzyskiwania
oraz niezbêdne kwalifikacje cz³onków zabrzegu morskiego dla jachtów motorowych−
³ogi
jachtów
okreœlaj¹
odrêbne przepisy.
3) ¿egluga przybrze¿na – oznacza to ¿eglugê w odleg³oœci do 20 mil morskich od linii brzegu mor§ 10
skiego na Morzu Ba³tyckim lub innym morzu
Wymagania w zakresie kwalifikacji operatorów
zamkniêtym o podobnych warunkach ¿eglugo- GMDSS
i obserwatorów radarowych okreœlaj¹ odrêbne
wych−
przepisy.
4) ¿egluga pe³nomorska – oznacza to ¿eglugê na wo§ 11
dach morskich w odleg³oœci do 200 mil morskich od
miejsca schronienia−
Przed wyjœciem w morze− kierownik jachtu ma obo5) ¿egluga oceaniczna – oznacza to ¿eglugê nieogra- wi¹zek dokonaæ przeszkolenia ca³ej za³ogi w zakresie
niczon¹.
pos³ugiwania siê œrodkami ratunkowymi i sygna³owymi
2. Miejsce schronienia− o którym mowa w ust. 1 pkt 2 znajduj¹cymi siê na jachcie.
i pkt 4 oznacza naturalnie lub sztucznie chroniony
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glugi; w takim razie dyrektor urzêdu morskiego mo¿e

ROZDZIA£ IV
zwiêkszyæ inne wymagania z zakresu bezpieczeñstwa
INNE WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEÑSTWA ¿eglugi.
JACHTU
§ 17
§ 12
1. Wyposa¿enie jachtu w zale¿noœci od rejonu ¿eglugi
w: œrodki ratunkowe− sygna³owe− nawigacyjne− przeciwpo¿arowe− urz¹dzenia radiokomunikacyjne− sprzêt
pok³adowy i awaryjny− okreœlaj¹ za³¹czniki do niniejszego zarz¹dzenia.
2. Dla jachtów rekreacyjnych o d³ugoœci do 15 m wyposa¿enie okreœlone w za³¹cznikach− o których mowa w ust. 1− jest zalecane do czasu odrêbnego
okreœlenia wyposa¿enia dla tych jachtów.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych przepisami rozdzia³ów II–III stosuje siê odpowiednio ogólne przepisy
dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu− w szczególnoœci w zakresie:
1) s³u¿by radiokomunikacyjnej−
2) prowadzenia okreœlonych przepisami dzienników−
3) bezpieczeñstwa ruchu na wodach morskich−
4) ochrony œrodowiska.
2. Jachty o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 8 m w rejonach ¿eglugi na akwenach treningowych i ¿eglugi
os³oniêtej s¹ zwolnione z obowi¹zku prowadzenia
dzienników.

ROZDZIA£ V
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE

§ 14
1. Dokumenty bezpieczeñstwa wydane przed dniem
wejœcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia zachowuj¹
moc do czasu up³ywu ich wa¿noœci lub najbli¿szej
inspekcji okresowej.
2. Na wniosek armatora− dla jachtu rekreacyjnego o d³ugoœci do 15 m− mo¿na wydaæ kartê bezpieczeñstwa
po przeprowadzeniu inspekcji i spe³nieniu wymagañ
okreœlonych w niniejszym zarz¹dzeniu. W okresie
wa¿noœci karty bezpieczeñstwa− armator i kapitan
jachtu obowi¹zani s¹ przestrzegaæ przepisów na podstawie których karta zosta³a wydana.
§ 15
Œrodki ratunkowe i sygnalizacyjne− urz¹dzenia radiokomunikacyjne i œrodki sygna³owe− o których mowa w za³¹cznikach 1− 3 i 4− oraz sposób ich zainstalowania
i rozmieszczenia powinny odpowiadaæ wymaganiom
okreœlonym w przepisach technicznych− o których mowa w § 6 ust. 1.
§ 16
W uzasadnionych przypadkach− uwzglêdniaj¹c osi¹gniêcia naukowo – techniczne lub szczególne warunki obs³ugi danego jachtu dyrektor urzêdu morskiego mo¿e
zwolniæ jacht od dope³nienia niektórych wymagañ ustalonych w za³¹cznikach 2 – 6 zarz¹dzenia – je¿eli uzna to
za mo¿liwe ze wzglêdu na rodzaj podró¿y i warunki ¿e-

1. Traci moc Zarz¹dzenie porz¹dkowe nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 18 kwietnia
2005 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich
statków sportowych o d³ugoœci ca³kowitej do 24 m
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 33−
poz. 723 i Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 45− poz. 893);
2. W Zarz¹dzeniu porz¹dkowym nr 3 Dyrektora Urzêdu
Morskiego w S³upsku z dnia 8 maja 2002 roku w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno–sportowych przez
jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoœci ca³kowitej do 8 m
(Dz.. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34
poz. 638− Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 31 poz. 748)
skreœla siê: § 1− w § 3 ust. 1− § 5 i w § 7 pkt 3.
§ 18
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 16 maja 2007 r.
i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ w kapitanatach i bosmanatach portów− w siedzibie Urzêdu Morskiego w S³upsku oraz podlega podaniu do wiadomoœci
w Dziennikach Urzêdowych: Województwa Zachodniopomorskiego i Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
Bogus³aw Piechota

Za³¹cznik Nr 1
do zarz¹dzenia porz¹dkowego nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2007 r.

ŒRODKI RATUNKOWE I SYGNALIZACYJNE
1) Jacht o d³ugoœci ca³kowitej mniejszej ni¿ 24 m w ¿egludze oceanicznej i pe³nomorskiej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem
hydrostatycznym mog¹c¹ pomieœciæ wszystkie
osoby znajduj¹ce siê na jachcie (w ¿egludze oceanicznej – Solas A – pack)−
b) dwa ko³a ratunkowe w tym jedno zaopatrzone
w p³awkê œwietln¹ i tyczkê z flag¹ oraz drugie w linkê ratunkow¹−
c) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych
siê na jachcie−
d) 12 sztuk rakiet spadochronowych koloru czerwonego−
e) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego;
2) Jacht w ¿egludze przybrze¿nej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem
hydrostatycznym mog¹c¹ pomieœciæ wszystkie
osoby znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe przyjmuj¹c− ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie
dwie osoby – sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na
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jachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa
ko³a ratunkowe− zaopatrzone w p³awkê œwietln¹− 4) Jacht niezatapialny o d³ugoœci ca³kowitej mniejszej ni¿
tyczkê z flag¹ i w linkê ratunkow¹−1
8 m− uprawiaj¹ce ¿eglugê os³oniêt¹ i na akwenach
b) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych
treningowych tylko w porze dziennej− zamiast wyposiê na jachcie−
sa¿enia przewidzianego w pkt 3 powinien posiadaæ
c) 6 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego−
co najmniej jedno ko³o ratunkowe z link¹ ratunkow¹−
d) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego;
pasy ratunkowe dla ka¿dej osoby oraz jedn¹ p³awkê
3) Jacht w ¿egludze os³oniêtej i na akwenach treningowytwarzaj¹c¹ pomarañczowy dym. Dyrektor urzêdu
wych powinien posiadaæ:
morskiego mo¿e zmniejszyæ wymagania dla jachtu−
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem
który uprawia ¿eglugê na akwenach znajduj¹cych
hydrostatycznym mog¹c¹ pomieœciæ wszystkie
siê pod sta³¹ obserwacj¹ i os³on¹ ratownicz¹;
osoby znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunko- 5) Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej− pe³nomorskiej−
we przyjmuj¹c− ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie
przybrze¿nej powinien posiadaæ pasy bezpieczeñdwie osoby – sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹stwa dla wszystkich cz³onków za³ogi− a w ¿egludze
cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na
os³oniêtej i na akwenach treningowych powinien pojachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa
siadaæ minimum pasy bezpieczeñstwa dla co najko³a ratunkowe− zaopatrzone w p³awkê œwietln¹
mniej po³owy osób na jachcie;
i w linkê ratunkow¹− 1− 2
6) Od jachtów uprawiaj¹cych ¿eglugê na akwenie treb) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych
ningowym w porze dziennej nie wymaga siê posiadasiê na jachcie− 1
nia lampki w pasach ratunkowych.
c) 3 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego− 7) Dla jachtów w ¿egludze os³oniêtej i na akwenie tred) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego;
ningowym zaleca siê posiadanie tyczki z flag¹ przy
Załącznik Nr 2
do zarządzenia porządkowego nr 2
Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku z dnia 10 maja 2007 r.
WYPOSAŻENIE NAWIGACYJNE

l.p.

Nazwa
wyposażenia

1

2

1. Kompas
magnetyczny
2. Kompas
magnetyczny
zapasowy lub
kompas
namiarowy.(9)
3. Barometr aneroid
4. Lornetka
5. Urządzenie do
pomiaru
szybkości
6. Urządzenie do
pomiaru
głębokości
7. Sekundomierz(10)
8. Sekstant
9. Chronometr lub
zegar kwarcowy
10. Cyrkiel
nawigacyjny
1
2

Rodzaj żeglugi
Na
Osłonięta Przybrzeżna Pełnomorska oceaniczna Jednostka Uwagi
akwenach
treningowych
3
4
5
6
7
8
9
-

1

1

1

1

szt.

-

-

-

1

1

szt.

-

-

1

1

1

szt.

-

1
-

1
-

1
1

1
1

szt.
szt.

-

-

-

1

1

szt.

-

1
-

1
-

1
-

1
1
1

szt.
szt.
szt.

-

-

1

1

1

szt.

Jachty uprawiaj¹ce ¿eglugê tylko w porze dziennej zwalnia siê z obowi¹zku posiadania lampek przy pasach ratunkowych i p³awki œwietlnej przy kole ratunkowym−
Jachty uprawiaj¹ce ¿eglugê tylko w porze dziennej zwalnia siê z obowi¹zku posiadania rakiet spadochronowych
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

g yj y
Trójkąt
nawigacyjny
Linijka 30 cm
Mapy morskie (8)
Locje morskie
Spis świateł
Tablice
nawigacyjne
Rocznik
astronomiczny
Tablice pływów
Znaki i skróty
stosowane
na mapach
MPZZM COLREG 72
Przepisy portowe
MKS
Spis radiostacji
nautycznych
Radar (7)
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-

-

1

1

1

szt.

-

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

szt.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.

-

-

-

-

1

szt.

-

-

-

1

1

szt.

-

-

1

1

1

szt.

-

1

1

1

1

szt.

1
-

1
-

1
-

1
1
1

1
1
1

szt.
szt.
kpl.

-

-

1

1

1

szt.

Uwagi:
1. Kompas nowoinstalowany powinien odpowiadać wymogom MED. Kompas w eksploatacji
powinien posiadać atest producenta lub zaświadczenie (atest) z jego okresowego badania
wystawiony przez uznaną stację atestacji wyposażenia nawigacyjnego.
2. W rejonie żeglugi osłoniętej kompas może być nie atestowany.
3. Publikacje nawigacyjne muszą być uaktualnione.
4. Spis świateł jest wymagany na jachcie uprawiającym żeglugę całodobową.
5. W rejonie żeglugi osłoniętej obowiązuje wyciąg z locji i spisu świateł.
6. Publikacje nawigacyjne wymienione w punktach 13, 14, 15, 18 na zamierzony rejs.
7. Obowiązuje na jachtach powyżej 20 m.
8. W żegludze osłoniętej mogą być stosowane aktualne mapy żeglarskie w miejsce map morskich.
9. W przypadku braku kompasu ogranicza się żeglugę do obszaru Morza Bałtyckiego.
10. Jachty uprawiające żeglugę osłoniętą i przybrzeżną tylko w porze dziennej zwalnia się z
obowiązku posiadania sekundomierza.

kole ratunkowym.
Za³¹cznik Nr 3
do zarz¹dzenia porz¹dkowego nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2007 r.

URZ¥DZENIA RADIOKOMUNIKACYJNE

1) Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej powinien byæ
wyposa¿ony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF z DSC−
b) statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon
MF/HF (œrednio–krótkofalowy) z systemem DSC−
c) odbiornik GPS−
d) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz−
e) odbiornik systemu NAVTEX lub EGC−

f) transponder radarowy.
2) Ka¿dy jacht w ¿egludze pe³nomorskiej powinien byæ
wyposa¿ony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 1 lutego 2007 r.
z DSC)−
b) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz. *
3) Ka¿dy jacht− za wyj¹tkiem jachtów wyposa¿onych
w NAVTEX lub EGC− w ¿egludze oceanicznej− pe³nomorskiej− przybrze¿nej i os³oniêtej powinien byæ
wyposa¿ony co najmniej w odbiornik radiowy przystosowany do odbioru prognoz pogody na akwenie− na
którym ¿egluje.
* W przypadku braku radiop³awy awaryjnej rejon ¿eglugi ogranicza siê do obszaru Morza Ba³tyckiego.
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Załącznik Nr 4
do zarządzenia porządkowego nr 2
Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku z dnia 10 maja 2007 r.

WYPOSAŻENIE SYGNAŁOWE

Nazwa
wyposażenia

l.p.

1
1.

2
Latarnia burt.
Zielona
Latarnia burt.
Czerwona
Latarnia
masztowa
Latarnia rufowa
Latarnia
kotwiczna
Latarnia awaryjna
czerwona
Kula czarna
Stożek czarny
Reflektor
radarowy
Dzwon *
Gwizdek (róg
mgłowy)
Latarka
elektryczna
strugoszczelna

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

Rodzaj żeglugi
Na
akwenach Osłonięta Przybrzeżna Pełnotreningomorska
wych
3
4
5
6
1
1
1
1

Oceaniczna Jednostka Uwagi

7
1

8
szt.

1

1

1

1

1

szt.

1

1

1

1

1

szt.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

szt.
szt.

2

2

2

2

2

szt.

1
1
1

1
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

szt.
szt.
szt.

1

1
1

1
1

1
1

1
1

szt.
szt.

1

1

1

1

1

szt.

9

Uwagi:
1. Jacht powinien być wyposażony w latarnię, znaki dzienne, środki sygnałowe, zgodne z
wymaganiami Konwencji COLREG 72.
2. Jacht uprawiający żeglugę tylko w porze dziennej jest zwolniony z obowiązku wyposażenia w
latarnie;
3. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 7 m, którego prędkość nie przekracza 7 węzłów,
zamiast latarni burtowych oraz masztowej można zastosować latarnię widoczną dookoła
widnokręgu, świecącą białym światłem;
4. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, który jest napędzany silnikiem, zamiast
latarni masztowej i rufowej można zastosować latarnię widoczną dookoła widnokręgu, świecącą
białym światłem, umieszczoną na topie masztu;
5. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 20 m światła burtowe mogą być zastąpione
latarnią dwukolorową, umieszczoną w osi symetrii jachtu;
6. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 20 m, który jest pod żaglami, latarnie burtowe i
rufowa mogą być zastąpione jedną latarnią trójkolorową, umieszczoną na topie masztu;
7. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 12 m latarnie awaryjne nie są wymagane;
8. Jacht, który jest pod żaglami, może nosić w pobliżu topu masztu dodatkowe latarnie widoczne
dookoła widnokręgu, umieszczone w linii pionowej, górną czerwoną, a dolną zieloną;
9. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 12 m wymagana jest tylko jedna czarna kula;
10. Czarny stożek wymagany jest tylko na jachcie, który podczas żeglugi pod żaglami używa
dodatkowo silnika;
11. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 12 m zamiast gwizdka (sygnału dźwiękowego)
oraz dzwonu można stosować inne środki do nadawania donośnego sygnału dźwiękowego, np.
róg mgłowy;
12. Na jachcie o długości całkowitej mniejszej niż 20 m średnica kuli oraz średnica podstawy i
wysokość stożka nie powinny być mniejsze niż 30 cm, natomiast na jachcie o długości całkowitej
nie mniejszej niż 20 m wymiary te nie powinny być mniejsze niż 60 cm;
13. Jako dodatkowe urządzenie sygnałowe może być stosowany pistolet sygnałowy z nabojami.
*

Obowiązuje na jachtach powyżej 20 m (Rezolucja A.910).
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Załącznik Nr 5
do zarządzenia porządkowego nr 2
Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku z dnia 10 maja 2007 r.
WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE
Długość jachtu mniejsza niż
l.p.

1.
2.
3.
4.

Wyposażenie

Gaśnica grupy poż. ABC 2 kg
Koc gaśniczy
Wiadro z linką
toporek

7m
1
1
1
-

10 m
1
1
1
1

15 m
2
1
2
1

20 m
3+n
1
2
1

24 m
4+n
1
2
1

n - liczba dodatkowych gaśnic w zależności od mocy silników napędowych:
50 - 100 kW
1 gaśnica
powyżej 100 kW
1 gaśnica na każde 100 kW
1. Gaśnice typu ABC lub BC, o minimalnej wymaganej skuteczności gaśniczej 5A/21B. Dla jachtów
o długości nie większej niż 7 m dopuszcza się gaśnicę proszkową 1 kg, o minimalnej
skuteczności gaśniczej 3A/13B. Dopuszcza się stosowanie odpowiedniej liczby gaśnic o innej
wielkości napełnienia, przy zachowaniu tej samej łącznej skuteczności gaśniczej. Wielkość
napełnienia gaśnicy nie może przekraczać 6 kg.
2. Wyposażenie przeciwpożarowe nie dotyczy jachtów bez silnika, nie wyposażonych w kuchenkę.
3. Każdy jacht nie posiadający wyposażenia przeciwpożarowego musi posiadać 1 wiadro z linką.

Za³¹cznik Nr 6
do zarz¹dzenia porz¹dkowego nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maj 2007 r.

WYPOSA¯ENIE POK£ADOWE

Ka¿dy jacht musi byæ wyposa¿ony co najmniej w:
1) kotwicê z ³añcuchem lub lin¹−

2) osprzêt cumowniczy−
3) 2 odbijacze dostosowane do wielkoœci jachtu−
4) bosak−
5) apteczkê−
6) wyposa¿enie awaryjne sk³adaj¹ce siê z narzêdzi
i czêœci zapasowych.
Zaleca siê wyposa¿enie jachtów o d³ugoœci powy¿ej
12 m w ¿egludze pe³nomorskiej i oceanicznej w no¿yce
do ciêcia olinowania sta³ego.
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