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570
UCHWA£A Nr XXXIII/250/06
Rady Gminy Kaliska
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Kaliska".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) i art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008) po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gd. –
Rada Gminy uchwala:
REGULAMIN
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Kaliska.
Rozdzia³ l
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Kaliska zwany dalej „Regulaminem" okreœla
szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie nieruchomoœci w Gminie Kaliska.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008);
2) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § l Kodeksu Cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemskiej stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci,
jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub
czêœci takich budynków, je¿eli na mocy przepisów
szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot
w³asnoœci;

3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœæ w zarz¹dzie lub w u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹;
4) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y przez to rozumieæ dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159;
5) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
6) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
7) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia oraz czêœci z drewna odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO spoœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
8) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i upraw ogrodów i terenów
zielonych;
9) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania z
tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, blachy
stalowej i aluminium wymienione w KPGO spoœród 18
strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
10) odpadach budowlanych – nale¿y przez to rozumieæ
frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów
wymienion¹ w KPGO spoœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
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11) odpadach niebezpiecznych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO spoœród 18
strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a
wiêc np.: baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn,
leków, opakowania po œrodkach ochrony roœlin i nawozach, opakowania po aerozolach;
12) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
13) odpadach sta³ych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne bez nieczystoœci ciek³ych;
14) odpadach medycznych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w zwi¹zku z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych oraz prowadzeniem badañ i doœwiadczeñ naukowych w zakresie medycyny;
15) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
16) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez Wójta wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych;
17) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze jego towarzysza
a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, œwinki morskie oraz inne zwierzêta uznane za
nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych;
18) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych a w szczególnoœci: konie, byd³o, œwinie, owce, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki,
ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich;
19) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone i nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ pozostawa³y;
20) urzêdzie – nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Kaliskach;
21) Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kaliska;
22) radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kaliska;
23) upowa¿nionych s³u¿bach – nale¿y przez to rozumieæ
osoby i podmioty uprawnione do przeprowadzania
kontroli na podstawie odrêbnych przepisów.

Na terenie Gminy Kaliska obowi¹zuj ¹ nastêpuj¹ce
zakazy i obowi¹zki:
1) zakaz spalania odpadów komunalnych, w szczególnoœci odpadów niebezpiecznych, z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, zaoliwionych szmat, mebli
oraz podobnych;
2) zakaz indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
3) zakaz zakopywania odpadów komunalnych oraz wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych i wylewania
nieczystoœci ciek³ych w miejscach do tego nie przeznaczonych;
4) zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych,
nieczystoœci ciek³ych i wód deszczowych;
5) zakaz prowadzenia napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, ci¹gach pieszo–jezdnych, parkingach, placach publicznych, z
wyj¹tkiem sytuacji awaryjnych;
6) zakaz mycia pojazdów samochodowych bez w³aœciwego odprowadzenia powstaj¹cych œcieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie;
7) obowi¹zek sk³adowania obornika, p³ynnych odchodów zwierzêcych i innych nawozów organicznych na
terenie nieruchomoœci nie wy³¹czonej z produkcji rolnej, w miejscach do tego przeznaczonych takich jak
odpowiednie p³yty gnojowe i zbiorniki na p³ynne odchody zwierzêce;
8) zakaz spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków –dopuszcza
siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego
substancji niebezpiecznych;
9) zakaz niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej
architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw,
urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury
komunalnej, w szczególnoœci hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wiat przystankowych, roœlinnoœci,
trawników oraz zieleñców;
10) zakaz umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam,
nekrologów, og³oszeñ;
11) zakaz zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t
i ptaków,
12) zakaz wypalania traw.
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymywania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci i w miejscach publicznych
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w opisane w Rozdziale 3 Regulaminu urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbie-
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rania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej. W³aœciciel nieruchomoœci, na której nie ma mo¿liwoœci odprowadzania œcieków do
sieci kanalizacyjnej, ma obowi¹zek wyposa¿yæ
nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy (szambo) lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹cych wymagania okreœlone w
przepisach odrêbnych;
3) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojowicy oraz gnojówki;
4) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy z uprawnionym podmiotem wywo¿¹cym odpady
komunalne;
5) zbieranie w pojemnikach o wielkoœci uzale¿nionej
od liczby mieszkañców nieruchomoœci odpadów
nie podlegaj¹cych selekcji oraz odpadów zmieszanych;
6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie
i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w wyznaczonych terminach;
7) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów samochodowych;
8) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych bezpoœrednio
wzd³u¿ nieruchomoœci poprzez z³o¿enie na skraju chodnika w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ w
ruchu jak równie¿ likwidacjê œliskoœci poprzez posypanie chodników piaskiem, który po ustaniu przyczyn jego zastosowania nale¿y usun¹æ. Za chodnik
uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio
przy granicy nieruchomoœci;
9) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêœci nieruchomoœci oraz ponadnormatywnych iloœci œniegu z p³askich dachów;
10) uprz¹tanie b³ota i innych zanieczyszczeñ powsta³ych w zwi¹zku z pracami polowymi z dróg publicznych;
11) systematyczne sprz¹tanie nieruchomoœci, a w
szczególnoœci dojœæ do budynków i punktów gromadzenia odpadów;
12) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w
widocznym miejscu tablic informacyjnych z numerem nieruchomoœci;
13) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci
materia³ów rozbiórkowych i resztek materia³ów
budowlanych powsta³ych w wyniku remontów budynków lub lokali;
14) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów itp.,
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
15) utrzymywanie nieruchomoœci w stanie wolnym od
zachwaszczenia;
16) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci i wykoszenia.

2. przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej powinno nast¹piæ do dnia przekazania budynku do eksploatacji;
3. nieruchomoœci po³o¿one w obrêbie istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej wyposa¿one w sprawne przydomowe oczyszczalnie œcieków s¹ wy³¹czone z obowi¹zku przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej.
Rozdzia³ 3
Rodzaj i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoœci oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
§5
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek wyposa¿enia jej w dostateczn¹ iloœæ pojemników o minimalnej
pojemnoœci 110 dm 3 s³u¿¹cych do zbierania odpadów komunalnych.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) zapewniaæ gwarancjê bezpieczeñstwa dla obs³ugi podczas ich opró¿niania i dla osób gromadz¹cych odpady, gwarancjê d³ugotrwa³ego u¿ytkowania oraz dopasowania do urz¹dzeñ za³adowczych pojazdów,
2) spe³niaæ wymagania Polskich Norm1 lub posiadaæ
deklaracjê zgodnoœci wystawion¹ przez producenta, spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone ustaw¹ z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póŸn.
zm.).
3. Liczba pojemników i czêstotliwoœæ odbierania odpadów z nieruchomoœci powinna zapewniæ nieprzepe³nianie (nieprzeci¹¿anie) pojemników oraz utrzymanie
czystoœci i porz¹dku wokó³ pojemników.
4. Zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami
przyjmuje siê 25 dm3 jako œredni¹ iloœæ odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego
mieszkañca gminy w ci¹gu tygodnia.
5. Iloœæ wytworzonych nieczystoœci ciek³ych dla nieruchomoœci wylicza siê wg zasad okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreœlenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
6. W przypadku krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloœci odpadów komunalnych, w³aœciciel nieruchomoœci zg³asza ten fakt przedsiêbiorcy œwiadcz¹cemu us³ugi w
zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
w obrêbie nieruchomoœci winny byæ ustawione w
miejscach na ten cel wyznaczonych, z ³atwym dostêpem dla podmiotów zajmuj¹cych siê wywozem
1

PN–EN 840–1:1997, PN–EN 840–2:1997, PN–EN
840–3:1999, PN–EN 840–4:1999, PN–EN 840–5:1999,
PN–EN 840–6:1999, PN–EN 12574–1:2002, PN–EN
12574–2:2002, PN–EN 12574–3:2002, PN–M 49010:1996,
PN–M 49011:1996, PN–M 49012:1996.
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odpadów. Sposób ustawienia pojemników nie mo¿e
stwarzaæ niedogodnoœci dla mieszkañców nieruchomoœci i mieszkañców s¹siednich nieruchomoœci.
8. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia przedsiêbiorcy w
uzgodnionym terminie swobodny dostêp do pojemników.
9. Na nieruchomoœciach zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, sprawuj¹cy zarz¹d lub w³aœciciele
winni zapewniæ dojœcie do pojemnika w okresie zimy poprzez odœnie¿anie i posypywanie piaskiem.
10. Gmina Kaliska stwarza mo¿liwoœæ selektywnego zbierania papieru i tektury, szk³a, tworzyw sztucznych i
metali w ogólnodostêpnych pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych dla nieruchomoœci
w budownictwie wielorodzinnym, a dla nieruchomoœci w zabudowie jednorodzinnej w specjalnych workach, dostarczonych przez œwiadcz¹cego us³ugi
przewozowe o nastêpuj¹cych kolorach:
1) ¿ó³ty – tworzywa sztuczne (w tym puszki z metali),
2) zielony – szk³o opakowaniowe – mieszane,
3) czerwony – odpady niebezpieczne,
4) niebieski – makulatura.
11. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych nale¿y wrzucaæ tylko
odpady grupy opisanej na nim.
12. W³aœciciel nieruchomoœci, na terenie której w wyniku pielêgnacji zieleni powstaj¹ odpady roœlinne, dokonuje kompostowania odpadów roœlinnych we
w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby, w sposób
nie powoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla otoczenia. W razie
braku takiej mo¿liwoœci zobowi¹zany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiêbiorcy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§6
Ustala siê minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla budynku jednorodzinnego –110 dm 3 na maksymalnie 5 mieszkañców,
2) w zabudowie wielorodzinnej –1100 dm3 na 50 mieszkañców,
3) dla lokali handlowych – 120 dm 3,
4) dla szkó³ i przedszkoli pojemnoœæ pojemnika dostosowana winna byæ do indywidualnych potrzeb
uwzglêdniaj¹c tygodniowy cykl odbioru odpadów i
1,5 dm3 odpadów na ka¿dego wychowanka, ucznia i
pracownika,
5) dla lokali gastronomicznych — 10 dm3 na ka¿de miejsce konsumpcyjne,
6) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych – 120 dm3 na ka¿dych 10 pracowników,
7) dla lokali handlowych i gastronomicznych, w celu zapewnienia czystoœci wymagane jest równie¿ ustawienie na zewn¹trz, przed wejœciem do lokalu, co
najmniej jednego kosza ulicznego,
8) dla budynku jednorodzinnego – worki 60 dm 3 na poszczególne rodzaje odpadów.
§7
Na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
a w szczególnoœci: chodnikach, parkach, placach, przy-

stankach, odpady komunalne powinny byæ zbierane w
koszach przeznaczonych do tego celu.
§8
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowi¹zany jest do:
1) wyposa¿enia miejsca, w którym siê ona odbywa, w
odpowiedni¹ iloœæ pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) uporz¹dkowania terenu bezpoœrednio po zakoñczeniu imprezy.
Rozdzia³ 4
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych
§9
1. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do podpisania umowy na odbiór zgromadzonych na nieruchomoœci odpadów komunalnych sta³ych b¹dŸ
ciek³ych z podmiotami posiadaj¹cymi odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie.
2. Na ¿¹danie upowa¿nionych s³u¿b w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do udokumentowania
przekazania odpadów komunalnych sta³ych b¹dŸ
ciek³ych podmiotowi uprawnionemu, poprzez okazanie umowy oraz dowodów op³at za wy¿ej wymienione us³ugi. Dowody op³at nale¿y przechowywaæ
przez okres 2 lat.
3. W przypadku prowadzenia w budynku dzia³alnoœci
gospodarczej, powoduj¹cej powstawanie odpadów
winna byæ zawarta odrêbna umowa na ich odbiór, w
której m. innymi okreœlony zostanie obszar terytorialny odpowiedzialnoœci w³aœciciela nieruchomoœci
za utrzymanie czystoœci i porz¹dku, zw³aszcza ustawienie dodatkowych pojemników na odpady i okreœlenie czêstotliwoœci ich opró¿niania – w tym tak¿e na
œciœle okreœlonym terenie przyleg³ym do tej nieruchomoœci
§ 10
1. Czêstotliwoœæ odbierania z nieruchomoœci odpadów
komunalnych powinna byæ dostosowana do iloœci
wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej ni¿:
1) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych oraz
w zabudowie jednorodzinnej zwartej,
2) raz na dwa tygodnie dla budynków w zabudowie
jednorodzinnej rozproszonej,
3) raz na cztery tygodnie dla budynków w zabudowie jednorodzinnej znacznie oddalonych od innych i o utrudnionym do nich dojeŸdzie dla
pojazdów podmiotu uprawnionego,
4) raz na dwa tygodnie w okresie od 15 kwietnia do
15 paŸdziernika z nieruchomoœci o charakterze
letniskowym, s³u¿¹cych pobytowi czasowemu,
2. Odpady segregowane bêd¹ odbierane wg dostarczonego przez podmiot uprawniony harmonogramu.
§ 11
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach i koszach
na odpady komunalne: œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, odpadów z remontów, szlamów, sub-
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stancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.
§ 12
1. Zabrania siê wyrzucania odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i us³ugowych i innych
nieruchomoœci, na których powstaj¹ odpady do koszy
ulicznych oraz pojemników innych w³aœcicieli.
2. Opró¿nianie zbiorników ze œcieków odbywaæ siê musi z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zabezpieczenie
ich przed przepe³nieniem, wylewaniem siê nieczystoœci, zanieczyszczeniem i ska¿eniem powierzchni
ziemi i wód podziemnych.
3. Zabrania siê u¿ywania zawartoœci zbiorników bezodp³ywowych na potrzeby u¿yŸniania gleby oraz wylewania ich zawartoœci na teren nieruchomoœci,
odprowadzania nieczystoœci do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, urz¹dzeñ melioracyjnych i odwadniaj¹cych drogi.
4. W razie podejrzenia o nieszczelnoœæ zbiornika bezodp³ywowego (szamba) lub pod³¹czenia nieruchomoœci do kanalizacji deszczowej lub rowu
melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu œcieków upowa¿nione s³u¿by mog¹ dokonaæ kontroli w
celu stwierdzenia stanu technicznego szamba, czy
te¿ ustalenia sposobu nielegalnego zrzutu œcieków.
W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest umo¿liwiæ wstêp na teren nieruchomoœci upowa¿nionym
s³u¿bom w celu przeprowadzenia kontroli.
5. Górne granice stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania od nich odpadów komunalnych oraz za us³ugi w
zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i
transportu nieczystoœci ciek³ych ustalone bêd¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy Kaliska.
Rozdzia³ 5
Inne wymagania i postanowienia wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 13
1. Odpady inne ni¿ niebezpieczne powstaj¹ce na terenach nieruchomoœci nale¿y oddzielaæ od strumienia
odpadów komunalnych z podzia³em na rodzaje i postêpowaæ z nimi w nastêpuj¹cy sposób:
1) zbiórka odpadów wielkogabarytowych – odbywaæ
siê bêdzie akcyjnie i polegaæ bêdzie na okresowym odbiorze bezpoœrednio od mieszkañców po
zg³oszeniu do podmiotu uprawnionego,
2) odpady z remontów, prowadzonych we w³asnym
zakresie, zbiera siê w workach lub kontenerach
wynajêtych od przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomoœci, s³u¿¹cym do zbierania odpadów
komunalnych,
3) zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego odbywaæ siê bêdzie akcyjnie po zg³oszeniu do podmiotu uprawnionego,

4) wyeksploatowane pojazdy nale¿y przekazywaæ
do stacji demonta¿u pojazdów lub innych podmiotów uprawnionych na terenie powiatu starogardzkiego,
5) zu¿yte opony nale¿y przekazywaæ do stacji demonta¿u wyeksploatowanych pojazdów lub innych
podmiotów uprawnionych na terenie powiatu starogardzkiego.
2. Odpady niebezpieczne mog¹ byæ wytwarzane przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych pozwolenia na ich
wytwarzanie i s¹ odbierane przez podmioty uprawnione, które przekazuj¹ je do sk³adowania lub utylizacji
podmiotom posiadaj¹cym stosowne pozwolenie.
3. Zu¿yte akumulatory nale¿y przekazywaæ do punku
zakupu nowych akumulatorów.
4. Baterie, leki, œwietlówki i opakowania po œrodkach
ochrony roœlin nale¿y przekazywaæ podmiotowi
uprawnionemu.
5. Zw³oki padniêtych zwierz¹t powinny byæ zabezpieczone sanitarnie wed³ug wskazañ lekarza weterynarii.
Rozdzia³ 6
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów.
§ 14
W³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych na terenach
skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego mog¹
kompostowaæ czêœæ organiczn¹ odpadów komunalnych.
Kompostowanie odpadów nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoœci zapachowych dla s¹siednich nieruchomoœci. Kompostownik winien byæ oddalony od granicy s¹siedniej
nieruchomoœci o co najmniej 2 m.
§ 15
Dopuszcza siê kompostowanie zgromadzonych pozosta³oœci roœlinnych na innych terenach pod warunkiem, ¿e nie narusza to odrêbnych przepisów, do czasu
wprowadzenia systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych podlegaj¹cych biodegradacji.
§ 16
Ustala siê dopuszczalny do sk³adowania poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji:
1) 38 kg/osobê/rok do 31 grudnia 2010 roku,
2) 25 kg/osobê/rok do 31 grudnia 2013 roku,
3) 18 kg/osobê/rok do 31 grudnia 2020 roku.
Rozdzia³ 7
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 17
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane
s¹ do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, pono-
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sz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych
zwierz¹t.
§ 18
1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do:
1) prowadzenia psa na uwiêzi, a ponadto psu rasy
uznawanej za agresywn¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr
77, poz. 6877 lub zagra¿aj¹cemu otoczeniu, do
na³o¿enia kagañca; w miejscach ma³o uczêszczanych dopuszcza siê prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, ¿e pies ma na³o¿ony
kaganiec, a w³aœciciel lub opiekun sprawuje kontrolê nad jego zachowaniem,
2) nie wprowadzania zwierz¹t na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a tak¿e na k¹pieliska,
3) nie wprowadzania zwierz¹t do budynków u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludnoœci, w szczególnoœci do urzêdów, zak³adów opieki zdrowotnej, szkó³
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno–oœwiatowych, o ile w³adaj¹cy tymi budynkami
nie postanowi¹ inaczej; zakaz nie dotyczy psów
przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomoœci przed wydostaniem siê z niej zwierzêcia.
2. Szczepienia ochronne zwierz¹t domowych okreœlaj¹
odrêbne przepisy.
3. W przypadku braku realizacji zapisów ust. l pkt 1–4,
zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do podjêcia
uchwa³y Rady Gminy Kaliska w zakresie obowi¹zkowego chipowania (znakowania) psów na koszt w³aœcicieli, z jednoczesnym okresowym zwolnieniem z
podatku.
§ 19
Utrzymuj¹cy zwierzêta egzotyczne, w szczególnoœci
gady, p³azy, ptaki, w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
Rozdzia³ 8
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 20
Zakazuje siê chowu i przetrzymywania zwierz¹t gospodarskich takich jak: byd³o, konie, strusie, œwinie,
owce, kozy, drób, króliki i pszczo³y na terenach budownictwa wielorodzinnego.
§ 21
Zezwala siê na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
na terenach zabudowy jednorodzinnej w miejscowoœciach po³o¿onych na terenie Gminy Kaliska pod warunkiem spe³niania wymogów sanitarnych, budowlanych,
ochrony œrodowiska i ochrony zwierz¹t okreœlonych odrêbnymi przepisami.

§ 22
1. Posiadacz zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zany jest
do przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu nieczystoœci bêd¹ gromadzone zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a ich usuwanie nie bêdzie
powodowaæ zanieczyszczenia terenu nieruchomoœci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zapewnienia zwierzêtom odpowiednich pomieszczeñ gospodarskich.
2. Wszelka uci¹¿liwoœæ prowadzenia chowu dla œrodowiska, w tym emisje bêd¹ce jego skutkiem musz¹
byæ ograniczone do obszaru nieruchomoœci, na której jest on prowadzony.
Rozdzia³ 9
Obszary obowi¹zkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania
§ 23
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³aœcicieli budynków jednorodzinnych mo¿e byæ realizowany w miarê potrzeby.
§ 24
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreœli
obszary podlegaj¹ce dodatkowej deratyzacji oraz okreœli poprzez zarz¹dzenie termin jej przeprowadzenia.
§ 25
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœciciela nieruchomoœci.
Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe
§ 27
Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust 2a
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
§ 28
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§ 29
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Kaliska Nr
XXX/184/97 z dnia 17 lipca 1997 r. sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Kaliska.
§ 30.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
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571
UCHWA£A Nr XXXVII/373/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo–mieszkaniow¹ „Ustka–Zimowiska” na obszarze dzia³ek nr: 449 i 450 po³o¿onych w miejscowoœci Zimowiska obrêb geodezyjny Grabno w gminie Ustka.
Na podstawie:
— art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiana:
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45 poz. 319),
— art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiana: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17
poz. 128),
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne.
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ planu, o którym mowa w ust.
2, z ustaleniami „ Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka ",
okreœlonymi w Uchwale Nr V/37/2002 Rady Gminy
Ustka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium oraz w póŸniejszych uchwa³ach Rady
Gminy Ustka w sprawie zmiany Studium.
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 449 i 450 po³o¿onych w miejscowoœci Zimowiska obrêb geodezyjny
Grabno w gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo–mieszkaniow¹ „Ustka–Zimowiska” zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr VI/59/2000 z dnia
17 listopada 2000 roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z dnia 8 stycznia 2001 roku).
§2
Granice obszaru objêtego zmian¹ planu, okreœlone w
za³¹czniku graficznym do uchwa³y Nr XXVI/257/2005
Rady Gminy Ustka z dnia 11 marca 2005 r., przedstawia rysunek planu.
§3
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
1) za³¹cznik graficzny do uchwa³y w skali 1:1000, nazywany w treœci uchwa³y rysunkiem planu – Za³¹cznik Nr 1,

2) rozstrzygniêcie sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu – Za³¹cznik Nr 2,
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy – Za³¹cznik Nr 3.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
oraz ich oznaczenia,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) granice i oznaczenia obiektów i terenów podlegaj¹cych ochronie.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem.
§4
1. W granicach obszaru objêtego planem ustala siê
obowi¹zuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego w ustaleniach szczegó³owych.
2. Obowi¹zuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, jak w ustaleniach planu,
o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Ustala siê obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej jak w planie, o którym mowa w § 8 ust. 1, z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych ustaleñ:
1) wyznacza siê w planie strefê W III ograniczonej
ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, obejmuj¹c¹ stanowisko archeologiczne, zarejestrowane w ewidencji organu w³aœciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury:
a) osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, wielbarskiej, wczesnoœredniowieczn¹, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem WIII/1,
2) dla wszystkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych prac zwi¹zanych z robotami ziemnymi na obszarze wyznaczonej strefy WIII ustala
siê obowi¹zek:
a) przeprowadzenia interwencyjnych badañ archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji,,
w zakresie okreœlonym ka¿dorazowo inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w wydanym zezwoleniu, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ trwale zainwestowany,
b) przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku stwierdzenia reliktów
archeologicznych,
c) powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w terminie nie krótszym ni¿ dwa tygodnie przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze ich rozpoczêcia.
4. Dla obszaru objêtego zmian¹ planu nie okreœla siê
wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych.
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5. Obowi¹zuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
odrêbnych przepisów jak w planie, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
6. Obowi¹zuj¹ce sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
jak w planie, o którym mowa w § 8 ust. 1, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych ustaleñ:
1) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów do czasu uzyskania pozwolenia na
budowê, zwi¹zanego z realizacj¹ zagospodarowania ustalonego w planie.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe.
§5
1. W granicach terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonego na rysunku planu symbolem
49UN, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy
us³ugowej – us³ug zdrowia: masa¿u/akupresury i rehabilitacji,
b) dopuszczalna funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, towarzysz¹ca zabudowie us³ugowej dla
niezbêdnej ca³orocznej obs³ugi.
2) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
a) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
b) dachy obiektów nale¿y projektowaæ symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci 30–60 stopni,
c) maksymalna powierzchnia zabudowana dzia³ki
nie mo¿e przekraczaæ 50% jej powierzchni ca³kowitej,
d) ustala siê nieprzekraczalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy wynosz¹cy 0,6,
e) ustala siê maksymalne gabaryty obiektów:
— zabudowa o 3 kondygnacjach nadziemnych
(w tym poddasze u¿ytkowe w dachu stromym),
— wysokoœæ zabudowy, liczona od œredniego
poziomu terenu wokó³ budynku do kalenicy
dachu, maksymalnie 14,0 m,
f) niezbêdne miejsca parkingowe nale¿y zabezpieczyæ w granicach w³asnych dzia³ki: w tym minimum 2 stanowiska postojowe/ 100 m 2 us³ug,
2 stanowiska postojowe/10 zatrudnionych oraz
minimum 1 stanowisko postojowe/ 1 mieszkanie
(dla towarzysz¹cej zabudowy mieszkaniowej),
3) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
a) jak w ustaleniach planu, o którym mowa w § 8
ust. 1,
b) granica geodezyjna miêdzy dzia³kami w terenie objêtym jednym przeznaczeniem w planie
nie stanowi granic dzia³ki, od której obowi¹zuj¹ dla zabudowy dopuszczalne odleg³oœci, okreœlone w odpowiednich przepisach prawa
budowlanego,
c) dopuszcza siê scalanie dzia³ek w granicach terenu objêtego planem.

Rozdzia³ 4
Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§6
Obowi¹zuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
jak w planie, o którym mowa w § 8 ust. 1.
Rozdzia³ 5
Postanowienia koñcowe.
§7
Ustala siê 10% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoœci terenu w
momencie zbywania nieruchomoœci przez obecnego w³aœciciela.
§8
1. W zakresie objêtym granicami i ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod
zabudowê us³ugowo–mieszkaniow¹ „Ustka–Zimowiska” zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Ustka
Nr VI/59/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z 08 stycznia
2001 roku.).
2. Dla obszaru objêtego granicami niniejszej zmiany
planu obowi¹zuj¹ pozosta³e ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w § 8 ust. 1, o ile ustalenia zmiany planu nie
stanowi¹ inaczej.
3. Okreœlenia u¿yte w niniejszej zmianie planu nale¿y
rozumieæ zgodnie z tekstem planu wymienionego w
ust. 1.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Waldemar G¹siorski
ZA£¥CZNIK Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/373/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo–mieszkaniow¹ „Ustka–Zimowiska” na obszarze dzia³ek nr: 449 i 450 po³o¿onych w miejscowoœci Zimowiska obrêb geodezyjny Grabno w gminie Ustka.
Rozstrzygniêcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu:
— w okreœlonym czasie nie wp³ynê³y ¿adne uwagi do
wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu planu
miejscowego.
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ZA£¥CZNIK Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/373/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowê us³ugowo– mieszkaniow¹ „Ustka–Zimowiska” na obszarze dzia³ek nr: 449 i 450 po³o¿onych w miejscowoœci Zimowiska obrêb geodezyjny Grabno w gminie Ustka.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy:
— na obszarze objêtym przedmiotowym planem nie
ustalono inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych
gminy.

572
UCHWA£A Nr XXXVII/374/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci terenów obejmuj¹cych dzia³ki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176/1 i 176/2 po³o¿one w obrêbie
geodezyjnym Dêbina w gminie Ustka.
Na podstawie:
— art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717;
zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319),
— art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiana: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17
poz. 128),
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ planu, o którym mowa w ust.
2, z ustaleniami studium, okreœlonymi w Uchwale
Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia
2002 roku w sprawie uchwalenia „ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka ” oraz w póŸniejszych uchwa³ach
Rady Gminy Ustka w sprawie zmiany Studium.
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêœci terenów obejmuj¹cych dzia³ki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176/1 i 176/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Dêbina w gminie Ustka.

§2
Granice obszaru objêtego planem, okreœlone w za³¹cznikach do Uchwa³y Nr XVI/154/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rady Gminy Ustka, w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawia rysunek planu.
§3
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
1) za³¹cznik graficzny do uchwa³y w skali 1:2000, nazywany w treœci uchwa³y rysunkiem planu – Za³¹cznik Nr 1,
2) rozstrzygniêcie sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu – Za³¹cznik Nr 2,
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy – Za³¹cznik Nr 3.
2. Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, stanowi¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia
planu:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
oraz ich oznaczenia,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) granice i oznaczenia obiektów i terenów podlegaj¹cych ochronie.
3. Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne informacyjne:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
poza granicami planu oraz ich oznaczenia,
2) proponowane w planie linie podzia³u wewnêtrznego terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
3) elementy istniej¹cych i planowanych systemów
infrastruktury technicznej.
4. Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu
jest mowa o:
1) zabudowie letniskowej – nale¿y przez to rozumieæ
budynki rekreacji indywidualnej wraz z towarzysz¹cymi budynkami gospodarczymi,
2) zabudowie o charakterze rezydencjonalnym – nale¿y przez to rozumieæ ekstensywn¹ zabudowê
s³u¿¹c¹ funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub
rekreacji indywidualnej wraz z towarzysz¹cymi budynkami gospodarczymi, realizowan¹ na du¿ych
dzia³kach budowlanych zagospodarowanych towarzysz¹c¹ zieleni¹ urz¹dzon¹,
3) zespole zabudowy o jednolitym charakterze – nale¿y przez to rozumieæ wyodrêbniony w planie obszar, dla którego obowi¹zuj¹ jednolite zasady
kszta³towania zabudowy, a w szczególnoœci:
a) jednorodny sposób kszta³towania bry³ budynków pod wzglêdem skali i proporcji wzajemnych
poszczególnych elementów budowlanych (coko³u, fasady, dachu),
b) jednakowy kszta³t, k¹t pochylenia, rodzaj pokrycia dachu,
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c) jednakowy materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej (coko³ów, œcian, nadbudowy w dachach, stolarki zewnetrznej),
d) jednorodny charakter zastosowanego detalu architektonicznego (np. zadaszeñ, werand, okapów, s³upów, zastrza³ów, rur spustowych, lukarn,
kominów itp.),
e) wysokoœci zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ liczon¹ od œredniego poziomu
terenu wokó³ budynku do kalenicy dachu.
§4
W granicach obszaru objêtego planem ustala siê:
1) obowi¹zuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego w ustaleniach szczegó³owych,
2) obowi¹zuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) zakaz lokalizowania funkcji wyszczególnionych w
przepisach jako negatywnie oddzia³ywuj¹ce na
œrodowisko,
b) w granicach terenu obowi¹zuje ochrona istniej¹cego zadrzewienia w wieku powy¿ej 30 lat,
3) obowi¹zuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
a) wyznacza siê w planie strefê W II czêœciowej
ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, obejmuj¹c¹ stanowiska archeologiczne, zarejestrowane w ewidencji organu w³aœciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury:
— osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem WII/1,
— osadê, cmentarzysko, kultury ³u¿ycko – pomorskiej, póŸnoœredniowieczn¹, nowo¿ytn¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem WII/2,
— osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, wielbarskiej, wczesnoœredniowiecznej, póŸnoœredniowiecznej, nowo¿ytn¹, oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem WII/3,
b) dla wszystkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych prac zwi¹zanych z robotami ziemnymi na obszarze wyznaczonej strefy WII ustala siê
obowi¹zek:
— przeprowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu, w zakresie okreœlonym
ka¿dorazowo inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ
trwale zaiwestowany,
— powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w terminie nie krótszym ni¿ trzy miesi¹ce przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze
ich rozpoczêcia w celu umo¿liwienia wykonania archeologicznych badañ ratowniczych oraz
zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami,
c) wyznacza siê w planie strefê W III ograniczonej
ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, obejmuj¹c¹ stanowiska archeologiczne, zarejestrowane w ewidencji organu w³aœciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury:
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— osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem WIII/4,
— osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, nowo¿ytn¹,, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
WIII/5,
— osadê kultury ³u¿ycko – pomorskiej, wielbarskiej, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
WIII/6,
d) dla wszystkich poczynañ in¿ynierskich, budowlanych i innych prac zwi¹zanych z robotami ziemnymi na obszarze wyznaczonej strefy WIII ustala
siê obowi¹zek::
— interwencyjnych badañ archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego
w trakcie realizacji inwestycji,, w zakresie okreœlonym ka¿dorazowo inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym
zezwoleniu, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ trwale zaiwestowany,
— przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w przypadku stwierdzenia reliktów
archeologicznych,
— powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w terminie nie krótszym ni¿ dwa tygodnie przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze ich rozpoczêcia,
4) obowi¹zuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:
a) wzd³u¿ granic terenów przeznaczonych pod zabudowê wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
od strony dróg, placów i terenów otwartych obowi¹zuje w granicach w³asnych dzia³ki minimalna iloœæ
drzew koroniastych: 5 sztuk / 100 mb,
b) ogrodzenia wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów przeznaczonych pod zabudowê od
strony dróg, placów i terenów otwartych:
— jednorodne dla ca³ego zespo³u,
— dopuszcza siê wykonanie ogrodzeñ w formie
¿ywop³otu,
5) obowi¹zuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
odrêbnych przepisów:
a) przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne o ³¹cznej powierzchni 16,0 ha, obejmuj¹ce grunty klasy III o pow. 0,81 ha, klasy IV o pow.
13,85 ha i klasy V o pow. 1,34 ha,
b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nale¿y
wyst¹piæ o ustalenie warunków wy³¹czenia w/wym.
gruntów z produkcji rolniczej,
c) wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem grunty
pod rowami o powierzchni 0,01 ha pozostawia siê
w dotychczasowym u¿ytkowaniu,
d) przy prowadzeniu prac zwi¹zanych z robotami
ziemnymi nale¿y chroniæ istniej¹ce urz¹dzenia
drenarskie i melioracyjne przed zniszczeniem b¹dŸ
uszkodzeniem,
e) dopuszcza siê miejscow¹ przebudowê i kanalizowanie istniej¹cego systemu melioracyjnego, niezbêdne dla usuniêciem kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem, na warunkach i za zgod¹
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
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f) sposób posadowienia projektowanych obiektów
budowlanych nale¿y udokumentowaæ rozpoznaniem geotechnicznych warunków pod³o¿a gruntowego,
g) obowi¹zuje zakaz budowy w³asnych ujêæ wód podziemnych,
6) obowi¹zuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) powi¹zanie komunikacyjne obszaru objêtego planem z uk³adem zewnêtrznym, w tym z drog¹ powiatow¹ 1117G Rowy–Dêbina–Objazda, w oparciu
o istniej¹ce drogi gminne oraz projektowane skrzy¿owanie, oznaczone na rysunku planu,
b) obs³uga komunikacyjna zwi¹zana z planowanym zagospodarowaniem (bezpoœredni wjazd na dzia³kê):
— z istniej¹cych w s¹siedztwie terenu dróg publicznych, w tym z drogi gminnej nr 101662G, w
której przebiega fragment regionalnej trasy rowerowej „Szlak Zwiniêtych Torów Ustka–Rowy",
dla której ustala siê lokalne miejscowe poszerzenia, oznaczone na rysunku planu symbolem
22.KDg,
— z projektowanych dróg wewnêtrznych,
c) miejsca parkingowe w granicach w³asnych dzia³ek w iloœci stanowisk postojowych:
— min. 2 stanowiska/ 100 m2 us³ug i 2 stanowiska
/10 zatrudnionych (dla zabudowy us³ugowej),
— min. 1 stanowisko/ 1 samodzielny apartament
(dla zorganizowanej zabudowy letniskowej),
— min. 1 stanowisko/ 1 budynek letniskowy (dla
rekreacji indywidualnej),
— min. 2 stanowiska/ 1 mieszkanie (dla zabudowy
mieszkaniowej),
d) ustalenia dla terenów komunikacji wewnêtrznej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem
23.KDW:
— teren projektowanych dróg wewnêtrznych,
— drogi dojazdowe, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 8,0 m,
— droga w formie ci¹gu pieszo–jezdnego bez wydzieleñ krawê¿nikami,
— w pasie drogowym dopuszcza siê lokalizowanie infrastruktury technicznej,
e) ustalenia dla terenów komunikacji wewnêtrznej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem
24.KDWx, 25.KDWx, 26.KDWx, 27.KDWx i
28.KDWx:
— teren projektowanych ci¹gów pieszo – jezdnych,
— szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 4,0
– 13,0 m,
— twardzony ci¹g pieszo–jezdny z towarzysz¹c¹
zieleni¹ urz¹dzon¹,
— dopuszczalne lokalizowanie infrastruktury technicznej,
7) obowi¹zuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrestruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê:
— z komunalnej sieci wodoci¹gowej, w oparciu o
istniej¹ce ujêcie ze stacj¹ wodoci¹gow¹ oraz
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sieæ rozdzielcz¹ w miejscowoœci Dêbina, planowane do rozbudowy,
— zaopatrzenie w wodê terenu objêtego planem
wymaga na koszt i staraniem zainteresowanych
w³aœcicieli nieruchomoœci lub inwestorów:
— wybudowania (zgodnie z planami w/w rozbudowy komunalnej sieci wodoci¹gowej) wodoci¹gu magistralnego od istniej¹cej hydroforni
w miejscowoœci Dêbina do terenu objêtego
projektowanym zagospodarowaniem, którego przebieg nale¿y zaprojektowaæ m. in. po
terenie s¹siedniej dzia³ki gminnej nr 103, z
uwzglêdnieniem ustaleñ odrêbnie sporz¹dzonego dla tej dzia³ki planu zagospodarowania
przestrzennego,
— budowy (dla zaopatrzenia w wodê potrzeb
socjalno–bytowych oraz ppo¿.) wodoci¹gu
osiedlowego, u³o¿onego w drogach dojazdowych do dzia³ek, którego orientacyjny projektowany przebieg oznaczono na rysunku
planu,
— umieszczenia na trasie wodoci¹gu zewnêtrznych hydrantów ppo¿.,
b) odprowadzenie œcieków:
— do istniej¹cej komunalnej oczyszczalni œcieków
w miejscowoœci Rowy za poœrednictwem istniej¹cego systemu kanalizacyjnego grawitacyjno–t³ocznego, planowanego do rozbudowy,
— odprowadzenie œcieków z terenu objêtego planem wymaga na koszt i staraniem zainteresowanych w³aœcicieli nieruchomoœci lub inwestorów:
— u³o¿enia ruroci¹gu kanalizacji grawitacyjnej w
drogach dojazdowych do dzia³ek,
— budowy pompowni œcieków,
— u³o¿enia ruroci¹gu t³ocznego od projektowanej pompowni œcieków do istniej¹cego i planowanego (w ramach w/w rozbudowy)
komunalnego systemu kanalizacyjnego grawitacyjno– t³ocznego, którego przebieg winien uwzglêdniaæ m. in. miejsce projektowanej
w ustaleniach odrêbnie sporz¹dzonego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu s¹siedniej dzia³ki gminnej nr 103,
przepompowni œcieków,
— na rysunku planu oznaczono orientacyjn¹ lokalizacjê projektowanej pompowni œcieków
oraz przebieg sieci kanalizacji grawitacyjnej
i t³ocznej,
c) odprowadzenie wód opadowych:
— wody opadowe odprowadzane w sposób zorganizowany z utwardzonych powierzchni dróg,
placów i parkingów, winny byæ podczyszczone
(piaskowniki itp.) w stopniu okreœlonym obowi¹zuj¹cymi przepisami,
— dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych
z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
— dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych z dróg i placów w sposób nie-
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zorganizowany, w tym poprzez stosowanie przepuszczalnej nawierzchni,
d) zaopatrzenie w ciep³o:
— rozwi¹zania indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opa³owy, gaz,
energia elektryczna, biopaliwa,
— ustala siê zakaz ogrzewania paliwem sta³ym
nowowznoszonych budynków,
e) zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹:
— rozwi¹zania indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opa³owy, gaz,
energia elektryczna, biopaliwa,
f) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
— z istniej¹cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, na zasadach okreœlonych w warunkach technicznych przez gestora sieci,
— ewentualn¹ budowê stacji transformatorowej
15/0,4 kV, niezbêdnej dla zasilania elektroenergetycznego projektowanej zabudowy, planuje
siê na terenie s¹siedniej dzia³ki nr 103, objêtej
sporz¹dzonym odrêbnie planem zagospodarowania przestrzennego,
— od projektowanej stacji transformatorowej nale¿y wybudowaæ linie kablowe 0,4kV ze z³¹czami kablowymi,
g) zaopatrzenie w gaz:
— z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.,
— do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych,
h) usuwanie odpadów sta³ych:
— ustala siê selektywne gromadzenie odpadów w
kontenerach oraz ich wywóz przez specjalistyczne s³u¿by na wysypisko komunalne,
i) istniej¹ce w granicach planu linie napowietrzne
elektroenergetyczne œredniego napiêcia planowane do skablowania,
j) ewentualne usuniêcie kolizji istniej¹cych sieci infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem, dopuszczalne za zgod¹ i na warunkach
ustalonych przez gestorów sieci,
8) obowi¹zuj¹ce sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów:
a) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu do czasu uzyskania pozwolenia na budowê, zwi¹zanego z realizacj¹ zagospodarowania
ustalonego w planie.
2. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych na rysunku planu:
— symbolem 1.UT, 2.UT, 3.UT, 4.UT, 5.UT i 6.UT
ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy us³ugowej,
b) funkcja zalecana: zabudowa us³ugowa zwi¹zana
z obs³ug¹ ruchu rekreacyjnego, turystyki i wypoczynku,
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c) w granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zwi¹zanej z funkcjonowaniem us³ug,
d) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenu w liniach rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o
jednolitym charakterze,
b) typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ takich budynków,
c) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
d) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze u¿ytkowe): 2,
e) maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
f) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzia³ki: 40%,
g) architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji
budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
h) podpiwniczenie: dopuszczalne,
i) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
j) maksymalna wysokoœæ zabudowy: 8,50 m,
k) maksymalna wysokoœæ budynku gospodarczego:
6,0 m,
l) kszta³t dachu: dach symetryczny dwu– lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym
poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia 35 – 45 stopni,
m) materia³ pokrycia i kolor dachu: naturalny ciemny
materia³ (lub naturalnopodobny) – dachówka, gont,
strzecha,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia rysunek planu,
b) minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki:
2000 m2,
— symbolem 7.MN/UT ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz¹cymi
us³ugami,
b) zalecana funkcja us³ug: zabudowa us³ugowa zwi¹zana z obs³ug¹ ruchu rekreacyjnego, turystyki i
wypoczynku,
c) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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a) dla terenu w liniach rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o
jednolitym charakterze,
b) typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ takich budynków,
c) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
d) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze u¿ytkowe): 2,
e) maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
f) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzia³ki: 40%,
g) architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji
budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
h) podpiwniczenie: dopuszczalne,
i) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
j) maksymalna wysokoœæ zabudowy: 8,50 m,
k) maksymalna wysokoœæ budynku gospodarczego:
6,0 m,
l) kszta³t dachu: dach symetryczny dwu– lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym
poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia 35 – 45 stopni,
m) materia³ pokrycia i kolor dachu: naturalny ciemny
materia³ (lub naturalnopodobny) – dachówka, gont,
strzecha,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki: 2000 m 2,
— symbolem 8.UT/ML ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy
us³ugowej zwi¹zanej z rekreacj¹, turystyk¹ i wypoczynkiem z zespo³em zabudowy letniskowej,
b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa letniskowa na wydzielonych dzia³kach budowlanych
c) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego
sposobu u¿ytkowania,
2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenu w granicach dzia³ki obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze,
b) typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ takich budynków,
c) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
d) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze u¿ytkowe): 2,
e) maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
f) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dzia³ki: 40%,
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g) architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji
budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
h) podpiwniczenie: dopuszczalne,
i) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
j) maksymalna wysokoœæ zabudowy: 8,50 m,
k) maksymalna wysokoœæ budynku gospodarczego:
6,0 m,
l) kszta³t dachu: dach symetryczny dwu– lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym
poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia 35 – 45 stopni,
m) materia³ pokrycia i kolor dachu: naturalny ciemny
materia³ (lub naturalnopodobny) – dachówka, gont,
strzecha,
n) materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne (lub naturalnopodobne) materia³y budowlane – np. drewno, ceg³a, kamieñ, tynk,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) podzia³ wewnêtrzny terenu – nie zalecany,
b) w przypadku podzia³u terenu na dzia³ki budowlane obowi¹zuj¹ zasady jak dla terenów ML/MN,
— symbolem 9.ML/MN, 10.ML/MN, 11.ML/MN i
13.ML/MN ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy letniskowej,
b) dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) dopuszczalna zabudowa us³ugowa zwi¹zana z
wypoczynkiem pobytowym w zorganizowanym zespole zabudowy letniskowej,
d) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) intensywnoœæ zabudowy: maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej 20%,
b) typ zabudowy – zabudowa wolnostoj¹ca:
2) na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
3) bez podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane
dla zorganizowanego zespo³u zabudowy letniskowej,
c) dla zorganizowanej zabudowy letniskowej obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze,
d) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
e) na rysunku planu okreœlono tymczasowe nieprzekraczalne linie zabudowy od istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej œredniego napiêcia
obowi¹zuj¹ce do czasu jej skablowania,
f) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego (w tym poddasze u¿ytkowe): 2,
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g) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczego: 1,
h) podpiwniczenie: dopuszczalne,
i) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
j) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza budynku mieszkalnego: dopuszczalne,
k) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza budynku gospodarczego: niedopuszczalne,
l) maksymalna wysokoœæ budynku mieszkalnego:
8,50 m,
m) maksymalna wysokoœæ budynku gospodarczego:
6,00 m,
n) kszta³t dachu: dach symetryczny dwu– lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym
poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia 35 – 45 stopni,
o) nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony, odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoœci fasady,
p) materia³ pokrycia i kolor dachu: naturalny ciemny
materia³ (lub naturalnopodobny) – dachówka, gont,
strzecha,
q) materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne (lub naturalnopodobne) materia³y budowlane – np. drewno, ceg³a, kamieñ, tynk,
r) detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do lokalnych
tradycji budowlanych,
s) ogrodzenia:
— dopuszcza siê budowê ogrodzeñ wy³¹cznie z
materia³ów pochodzenia naturalnego np. drewno, kamieñ, nie wy¿szych ni¿ 1,5 m,
— obowi¹zuj¹ ogrodzenia a¿urowe (³¹czna powierzchnia przeœwitów co najmniej 50% powierzchni a¿urowej czêœci ogrodzenia) co
najmniej powy¿ej 30 cm od poziomu terenu,
— dopuszcza siê wykonanie ogrodzeñ w formie
¿ywop³otu,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia rysunek planu:
b) minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej: 1000 m2,
c) minimalna szerokoœæ wydzielonych ci¹gów pieszo–jezdnych: 8 m,
d) dopuszczalne zagospodarowanie na zasadach
okreœlonych w planie ca³oœci lub czêœci terenu w
liniach rozgraniczaj¹cych bez podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
— symbolem 14.MN/ML, 15.MN/ML, 16.MN/ML,
17.MN/ML, 18.MN/ML i 19.MN/ML ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym,
b) przeznaczenie dopuszczalne: teren zabudowy letniskowej o charakterze rezydencjonalnym,
c) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
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2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) intensywnoœæ zabudowy: maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej 20%,
b) typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
c) obowi¹zuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy
ustalono na rysunku planu,
d) na rysunku planu okreœlono tymczasowe nieprzekraczalne linie zabudowy od istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej œredniego napiêcia
obowi¹zuj¹ce do czasu jej skablowania,
e) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego (w tym poddasze u¿ytkowe): 2,
f) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczego: 1,
g) podpiwniczenie: dopuszczalne,
h) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
i) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza budynku mieszkalnego: dopuszczalne,
j) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza budynku gospodarczego: niedopuszczalne,
k) maksymalna wysokoœæ budynku mieszkalnego:
8,5 m,
l) maksymalna wysokoœæ budynku gospodarczego:
6,0 m,
m) kszta³t dachu: dach symetryczny dwu– lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym
poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia 35 – 45 stopni,
n) nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony, odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoœci fasady,
o) materia³ pokrycia i kolor dachu: naturalny ciemny
materia³ (lub naturalnopodobny) – dachówka, gont,
strzecha,
p) materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej: naturalne (lub naturalnopodobne) materia³y budowlane – np. drewno, ceg³a, kamieñ, tynk,
q) detal architektoniczny: nawi¹zuj¹cy do lokalnych
tradycji budowlanych,
r) ogrodzenia:
— dopuszcza siê budowê ogrodzeñ wy³¹cznie z
materia³ów pochodzenia naturalnego np. drewno, kamieñ, nie wy¿szych ni¿ 1,5 m,
— obowi¹zuj¹ ogrodzenia a¿urowe (³¹czna powierzchnia przeœwitów co najmniej 50% powierzchni a¿urowej czêœci ogrodzenia) co
najmniej powy¿ej 30 cm od poziomu terenu,
— dopuszcza siê wykonanie ogrodzeñ w formie
¿ywop³otu,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia rysunek planu,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m 2,
— symbolem 20.MR/N i 21.MR/MN ustala siê:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny istniej¹cej zabudowy zagrodowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 40

Poz. 572 i 573

— 2484 —

b) w granicach terenów dopuszcza siê modernizacjê i przebudowê zabudowy istniej¹cej oraz budowê nowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ
zgodnych z ustalonym przeznaczeniem,
c) dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania,
d) lokalizacja funkcji uci¹¿liwych wymaga na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowê zastosowania odpowiednich procedur, okreœlonych we
w³aœciwych przepisach szczególnych,
e) dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym na nowowydzielonych dzia³kach budowlanych,
2) obowi¹zuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ budynków, dla funkcji podstawowej o charakterze typowym dla obiektów
mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich w
rodzinnych gospodarstwach rolnych,
b) maksymalna iloœæ kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze u¿ytkowe): 2,
c) maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
d) podpiwniczenie: dopuszczalne,
e) u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
f) maksymalna wysokoœæ nowej zabudowy: 8,50 m,
g) kszta³t dachu:
— dachy dwu– lub wielospadowe o k¹cie pochylenia 25 – 45 stopni,
— materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: pokrycie tym samym materia³em w identycznym
kolorze,
h) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹ parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania jak dla terenów,
oznaczonych w planie symbolem MN/ML,
3) obowi¹zuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
a) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego terenu przedstawia rysunek planu:
— minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki budowlanej: 1000 m2,
— minimalna szerokoœæ wydzielonych ci¹gów pieszo–jezdnych: 8 m,
b) dodatkowy podzia³ wewnêtrzny terenu dla zabudowy zagrodowej – nie zalecany.
§5
Ustala siê 10% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoœci terenu w
momencie zbywania nieruchomoœci przez obecnego w³aœciciela.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Waldemar G¹siorski

ZA£¥CZNIK Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVII/374/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci terenów obejmuj¹cych
dzia³ki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176/1 i 176/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym
Dêbina w gminie Ustka.
Rozstrzygniêcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu:
— w okreœlonym czasie nie wp³ynê³y ¿adne uwagi do
wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu planu
miejscowego.
ZA£¥CZNIK Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVII/374/2006
Rady Gminy Ustka
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci terenów obejmuj¹cych
dzia³ki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176/1 i 176/2 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym
Dêbina w gminie Ustka.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy:
— na obszarze objêtym przedmiotowym planem nie ustalono inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
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UCHWA£A Nr XLVI/765/2006
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 115, cz.
114/26, 114/25, 114/21, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19,
114/22, 114/23, 114/24 w miejscowoœci PrzyjaŸñ, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717),
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, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 115, cz. 114/26, 114/25,
114/21, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19, 114/22,
114/23, 114/24 w miejscowoœci PrzyjaŸñ, gmina ¯ukowo, zwany dalej planem.
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2. Stwierdza siê zgodnoœæ planu, o którym mowa w ust.
1 z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo”,
zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej w ¯ukowie
Nr XLVI/828/2002 z dn. 9 paŸdziernika 2002 r., zmienionym nw. uchwa³ami Rady Miejskiej w ¯ukowie:
1) uchwa³a nr VII/143/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r.
2) uchwa³a nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.
3) uchwa³a nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.
§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w czêœci tekstowej i
graficznej planu.
2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ za³¹czniki:
a) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno–wysokoœciowej do celów projektowych w skali 1:1000
(za³¹cznik nr 1),
b) wyrys ze „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo”
(za³¹cznik nr 2),
c) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania (za³¹cznik nr 3),
d) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (za³¹cznik nr
4).
3. Obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
e) przeznaczenie terenów.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu miejscowego.
§3
1. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie
mo¿e przekroczyæ lico (œciana) budynku. Linie te
nie dotycz¹ schodów, balkonów, wykuszy, które
mog¹ byæ wysuniête poza nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy do 0,50 m;
2) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach (wbudowanych lub wolnostoj¹cych) lub wiatach;
3) powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia
gruntu rodzimego pokrytego roœlinnoœci¹ i wod¹
powierzchniow¹, a tak¿e 50% sumy nawierzchni
tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e
trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym
ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;
4) wysokoœæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoœæ budynków, liczona od najwy¿szego poziomu terenu przyleg³ego bezpoœrednio do budyn-

ku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury – w metrach (nie dotyczy masztów
odgromnikowych, anten, kominów i akcentów architektonicznych); ustalenie "0,5 kondygnacji"
oznacza "poddasze u¿ytkowe".
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
I.
1. Przeznaczenie terenu:: 1KDD – droga dojazdowa
(poszerzenie drogi istniej¹cej).
1. Forma zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) klasa drogi: droga dojazdowa;
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: Nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: Nie ustala siê.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: Nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: Nie ustala siê.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych: Nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: Nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: Nie ustala siê.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
1. Parametry techniczne drogi:
a) szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych:
10 m od przeciwleg³ej krawêdzi dzia³ki istniej¹cej drogi (ul. Fio³kowej);
b) zagospodarowanie pasa drogowego, przekrój
drogi: jedna jezdnia dwupasowa (w ramach istniej¹cej poszerzonej drogi);
c) warunki powi¹zania i dostêpnoœci w stosunku
do dróg i terenów przyleg³ych: do drogi gminnej nr 1045053;
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹: Nie ustala siê.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: Jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 0%.
II.
1. Przeznaczenie terenu: 2 mN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu: us³ugi
nieuci¹¿liwe, infrastruktura techniczna dla obs³ugi funkcji mieszkaniowej i funkcji towarzysz¹cych.
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2. Dopuszczone typy budynków i obiektów: budynki
mieszkalne, mieszkalno–us³ugowe, budynki gospodarcze i gara¿e wolnostoj¹ce.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: Nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
1. Na teren wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjno–ozdobnej.
2. Architektura obiektów nowoprojektowanych:
a) nale¿y stosowaæ tradycyjnie u¿ywane w regionie materia³y tj. drewno, kamieñ, tynk, czerwona ceg³a, dachówka,
b) nie stosowaæ materia³ów obcych polskiej i regionalnej tradycji budowlanej (np. siding),
c) nie wprowadzaæ obiektów, których forma i rozwi¹zania funkcjonalne oraz symbolika i detal
architektoniczny przynale¿ne s¹ obszarom miejskim.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: Na przedmiotowym
terenie (zgodnie z rysunkiem planu) zlokalizowana
jest strefa ochrony obejmuj¹c¹ stanowisko archeologiczne datowane na okres póŸnoœredniowieczny.
Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie, interwencyjnych badañ archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji
inwestycji, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ
trwale zainwestowany. W przypadku ujawnienia w
trakcie powadzenia prac ziemnych stanowisk archeologicznych o istotnych walorach poznawczych ustala siê koniecznoœæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych. Zakres niezbêdnych
do wykonania badañ archeologicznych ka¿dorazowo okreœla inwestorowi Wojewódzki Konserwator
Zabytków w wydanym pozwoleniu. Ustala siê obowi¹zek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie nie krótszym ni¿ dwa
tygodnie przed przyst¹pieniem do prac o zamiarze ich
rozpoczêcia.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych.
1. Ustala siê zakaz stosowania jaskrawych kolorów
przy pracach elewacyjnych (kolorystyka tradycyjna).
2. Ustala siê zakaz sytuowania noœników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczaj¹cej
1 m2 na œcianach budynków mieszkalnych.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.
1. Okreœlenie linii zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od istniej¹cych dróg gminnych nr 1045053 i 1045047;
6 m od 1KDD, 3KDD i 4KDX; 5 m od krawêdzi
istniej¹cego rowu melioracyjnego; 7,5 m od osi
istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN;
b) budynki gospodarcze i gara¿e wolnostoj¹ce mog¹ byæ lokalizowane na granicy dzia³ki, jeœli nie
wykluczaj¹ tego ustalenia pkt. 6.1a;

Poz. 573

2. Wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu: nie wiêksza ni¿:
30%;
3. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy ni¿: 30%;
4. Gabaryty zabudowy:
a) szerokoœæ elewacji frontowej: nie mniejsza ni¿:
8 m;
b) wysokoœæ zabudowy: nie wiêksza ni¿: 9 m;
c) dopuszczalna liczba kondygnacji: nie wiêksza
ni¿: 1,5;
d) wysokoœæ podmurówki: 0,3 – 0,5 m;
e) wysokoœæ œcianki kolankowej: maksymalnie do
1, 0 m;
5. Geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy (40
– 45 stopni).
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych: Nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym.
1. Dopuszczalna wielkoœæ dzia³ek:
a) nie mniej ni¿: 1000 m2;
b) istniej¹ce dzia³ki nr 114/22, 114/23, 114/24 stanowi¹ rezerwê terenu dla powiêkszenia dzia³ek
s¹siednich i samoistnie nie mog¹ stanowiæ dzia³ek budowlanych;
2. Dopuszczalna szerokoœæ frontu dzia³ek: nie mniej
ni¿: 15 m;
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
1. Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczo–us³ugowej winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w techniczne
œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
2. Pas wykluczenia zabudowy z uwagi na przebieg linii elektroenergetycznej SN – ustalenia w pkt.6.1a.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
1. Powi¹zanie terenu z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym:
a) dla dzia³ek: 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6,
115/7, 115/8 z 1KDD;
b) dla dzia³ek: 114/19, 114/18, 114/17, 114/16,
114/21, 114/25, cz. 114/26 z 3KDD;
c) dla dzia³ki: cz. 114/26 z 4KX;
2. Przestrzenne zasady tworzenia terenów parkingowych i miejsc postojowych w granicach terenu:
zapewniæ miejsca postojowe w granicach ka¿dej
dzia³ki.
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹.
1. Elektroenergetyka: z sieci elektroenergetycznej
niskiego lub œredniego napiêcia.
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2. Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
(projekt budowlano–wykonawczy sieci wodoci¹gowej nale¿y opracowaæ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez eksploatatora systemu wodno–kanalizacyjnego gminy ¯ukowo).
3. Odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitarnej; do czasu pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej przewiduje siê zastosowanie indywidualnych
rozwi¹zañ odprowadzania œcieków (szczelne zbiorniki bezodp³ywowe z wywozem œcieków do oczyszczalni za poœrednictwem specjalnych jednostek).
4. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu lub
kanalizacji deszczowej.
5. Zaopatrzenie w gaz: za poœrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z gazoci¹gu niskiego ciœnienia.
6. Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych.
7. Usuwanie odpadów sta³ych: po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko œmieci; wywóz za poœrednictwem specjalnych jednostek.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: Jak w stanie istniej¹cym.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 30%.
III.
1. Przeznaczenie terenu:: 3KDD – droga dojazdowa.
1. Forma zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) klasa drogi: droga dojazdowa;
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: Nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: Nie ustala siê.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: Nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: Nie ustala siê.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych: Nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: Nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: Nie ustala siê.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
1. Parametry techniczne drogi:
a) szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych:
10 m i 8 m – zgodnie z rysunkiem planu;
b) zagospodarowanie pasa drogowego, przekrój
drogi: jedna jezdnia dwupasowa;

c) warunki powi¹zania i dostêpnoœci w stosunku
do dróg i terenów przyleg³ych: do drogi gminnej nr 1045047;
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹: Nie ustala siê.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: Jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 0%.
IV.
1. Przeznaczenie terenu:: 4KDX – ci¹g pieszo–jezdny.
1. Forma zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) klasa drogi: ci¹g pieszo–jezdny;
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: Nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: Nie ustala siê.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: Nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: Nie ustala siê.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych: Nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: Nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: Nie ustala siê.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
1. Parametry techniczne drogi
a) szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych:
6 m;
b) zagospodarowanie pasa drogowego, przekrój
drogi: ruch pieszy i ko³owy odbywaj¹ siê na jednej wspólnej p³aszczyŸnie;
c) warunki powi¹zania i dostêpnoœci w stosunku do
dróg i terenów przyleg³ych: do 3KDD;
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹: Nie ustala siê.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: Jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 0%.
§5
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy ¯ukowo.
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem;
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2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z
czêœci¹ graficzn¹ na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej gminy;
5) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, a tak¿e potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/765/2006
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 115, cz. 114/26,
114/25, 114/21, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19,114/22,
114/23, 114/24 w miejscowoœci PrzyjaŸñ, gmina ¯ukowo.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl du przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwag do przedmiotowego projektu planu nie wniesiono.

§6

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/765/2006
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 115, cz. 114/26,
114/25, 114/21, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19,114/22,
114/23, 114/24 w miejscowoœci PrzyjaŸñ, gmina ¯ukowo.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania.

1. Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu

Lp

Opis infrastruktury

IloĞü

Cena jedn.*

mb

(tys. zł)

Ogółem wartoĞü
(tys. zł)
projekt

1.

drogi projektowane
1 KDD, 3 KDD

2.

drogi - oĞwietlenie
1 KDD, 3 KDD

3.

sieü kanalizacji sanitarnej – projektowana
1 KDD, 3 KDD

4.

sieü wodociągowa – projektowana
1 KDD, 3 KDD

423

0,24

101,52

423

0,24

101,52

423

0,45

190,35

423

0,35

148,05

SUMA

541,44

= 541 440 zł
UWAGA: przyjĊto uĞrednioną cenĊ jednostkową* metra bieĪącego infrastruktury technicznej
2. Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentu wsi PrzyjaŸñ, rejon ulic £¹kowej i Spacerowej.
Szacunkowy koszt nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu przytoczono powy¿ej
— wed³ug tabel.

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka¿dorocznie uchwalony bud¿et
obejmuj¹cy wysokoœæ i przedmiot finansowania. Ka
dego roku gmina wystêpuje równie¿ o pozyskanie
œrodków celowych (dotacje i inne fundusze zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, w tym fundusze unijne).
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574
UCHWA£A Nr XLVII/770/2006
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 9 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / – Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy ni¿ej wymienionym drogom po³o¿onym we wsi Tuchom, oznaczonych geodezyjnie:
1. nr 82/1, nr 82/2 – ulica POLNA,
2. nr 78/1, nr 77 – ulica JEZIORNA,
3. nr 85, nr 48/25, nr 48/26 – ulica WCZASOWA.
Mapka z oznaczonymi ulicami stanowi za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy ¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski

575
UCHWA£A Nr 214/XLIII/2006
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Trzebielino
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz.U.z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622; zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r.
Nr 100,poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 175,
poz. 1458.) Rada Gminy Trzebielino uchwala co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Trzebielino o treœci, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 74/XV/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ i warunków utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie Gminy Trzebielino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kula
Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr 214/XLIII/2006
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO
Rozdzia³ I.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Trzebielino, a w
szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci oraz na terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych,.
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów,
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami,.
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
7) wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej,
8) wyznaczenia obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§2
Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci,
mieszkañców oraz osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie Gminy Trzebielino.
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§3
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008),
2) ustawie o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U.
Nr 62, poz. 628, z póŸn. zm.),
3) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków
3) najemcach /w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y
przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœciciela, u¿ytkownika wieczystego, jednostkê organizacyjn¹ oraz osoby posiadaj¹ce nieruchomoœæ w zarz¹dzie lub
u¿ytkowaniu, a tak¿e inny podmiot w³adaj¹cy nieruchomoœci¹,
4) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwie domowym lub
odpady o sk³adzie podobnym do nich, bez domieszki odpadów niebezpiecznych,
5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci (np. stare meble, wózki dzieciêce, deski,
materace),
6) odpadach surowcowych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne gromadzone selektywnie, które
mog¹ byæ ponownie wykorzystane, tj. makulatura,
szk³o opakowaniowe, tworzywa sztuczne, kartoniki po
¿ywnoœci p³ynnej, metale ¿elazne i kolorowe, itp.,
7) odpadach niebezpiecznych – nale¿y przez to rozumieæ
zawarte w odpadach komunalnych odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, np. zu¿yte
baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki: farb, lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych benzyn, leków,
opakowania po œrodkach ochrony roœlin i nawozach,
opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki,
8) odpadach mieszanych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne, inne ni¿ wymienione w pkt 5 –
7, które mog¹ byæ gromadzone ³¹cznie,
9) odpadach roœlinnych – nale¿y przez to rozumieæ odpady organiczne powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i
uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roœlinnego z targowisk i cmentarzy,
10) nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
11) stacji zlewnej – rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do
przyjmowania nieczystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,

12) zbiorniku bezodp³ywowym – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania,
13) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez Wójta wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
— odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
— opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
— ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
— prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i
ich czêœci,
14) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub w innym pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego
towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki, gady, p³azy, ryby i inne zwierzêta nadaj¹ce siê do utrzymania w warunkach domowych w celach nie
hodowlanych,
15) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci: konie, byd³o,
œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, lisy, tchórzofretki,
ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich,
16) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale pozostawa³y.
Rozdzia³ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci i w miejscach publicznych
§3
1. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie
na ich terenie porz¹dku, czystoœci oraz nale¿ytego
stanu sanitarno–higienicznego poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w dostateczn¹ iloœæ
pojemników s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów
i zapewnienie systematycznego usuwania odpadów,
2) utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym pomieszczeñ i urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów,
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, a w przypadkach okreœlonych w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach wyposa¿enie nieruchomoœci
w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych
lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych,
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4) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesiêcy od
dnia oddania kanalizacji do u¿ytku lub 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego regulaminu. Obowi¹zek ten nie dotyczy w³aœcicieli, którzy
posiadaj¹ przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych,
5) zapewnienie systematycznego opró¿niania zbiornika bezodp³ywowego,
6) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych, gnojówki i gnojowicy
7) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci udostêpnionych do u¿ytku publicznego oraz z chodników przylegaj¹cych
bezpoœrednio do nieruchomoœci; usuwanie b³ota,
œniegu i lodu powinno odbywaæ siê niezw³ocznie, natomiast innych zanieczyszczeñ w miarê potrzeby,
8) usuwanie nawisów (sopli), stwarzaj¹cych zagro¿enie, z okapów, rynien i innych czêœci nieruchomoœci,
9) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez trybu przewidzianego przepisami prawa,
10) oznaczenie nieruchomoœci poprzez umieszczenie
w widocznym z ulicy (drogi) miejscu tablicy informacyjnej z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz zadbanie o ich estetyczny wygl¹d.
11) niezw³ocznego usuwania z terenu nieruchomoœci
materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki albo egzekwowanie tego obowi¹zku
od wykonawcy robót budowlanych,
12) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia,
13) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci,
14) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczenia,
2. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku na drogach publicznych, terenach s³u¿¹cych komunikacji publicznej i
innych, nie wymienionych w pkt 1 reguluj¹ przepisy
art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach.
3. Mycie pojazdów samochodowych mo¿na przeprowadzaæ pod warunkiem, ¿e œcieki odprowadzane s¹
do kanalizacji lub zbiorników bezodp³ywowych po
przejœciu przez odstojnik. Zabrania siê odprowadzania œcieków bezpoœrednio do zbiorników wodnych
lub do ziemi.
4. Naprawy pojazdów, zwi¹zane z ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹, mog¹ byæ przeprowadzane w obrêbie nieruchomoœci, je¿eli nie spowoduj¹ zanieczyszczenia
wód i gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów.
5. Pocz¹wszy od 25.10.2008 roku gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie
gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych
wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o
nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 81, poz. 991 z

póŸn.zm.), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie
ich przez wymagany przepisami okres.
6. Selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np.:
medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Z 2001
r. Nr 62, poz. 628 z póŸn.zm.).
7. Stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu.
8. Zg³aszanie do Urzêdu Gminy w Trzebielinie faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê.
§4
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) spalania odpadów, w tym g³ównie niebezpiecznych,
na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych
budynków; dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych
oraz odpadów organicznych pochodz¹cych z ogrodów przydomowych i ogródków dzia³kowych; spalanie takie powinno odbywaæ siê na terenie swojej
nieruchomoœci z zachowaniem odrêbnych przepisów np. przeciwpo¿arowych,
2) stosowania dla usuniêcia œniegu i lodu œrodków chemicznych szkodliwych dla œrodowiska,
3) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej np. hydrantów, przystanków, transformatorów, pokryw i w³azów
itp., drzew i krzewów, trawników i zieleñców,
4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ
itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych,
5) malowania, np. grafitti, bez zgody w³aœciciela, poza
miejscami do tego wyznaczonymi,
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do
zabaw dzieci i uprawiania sportu,
7) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
oraz indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez osoby nie posiadaj¹ce stosownych pozwoleñ,
8) zakopywania odpadów lub ich usuwania w miejsca do
tego nie przeznaczone,
9) wylewania nieczystoœci p³ynnych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z dachów, podjazdów, itp.,
11) odprowadzania odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w
których gromadzone s¹ œcieki bytowe.
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Rozdzia³ III.
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych na terenie nieruchomoœci i w miejscach publicznych
§5
1. W³aœciciel nieruchomoœci we w³asnym zakresie i na
w³asny koszt obowi¹zany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania punktu gromadzenia odpadów, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. W przypadku, gdy niemo¿liwym jest wyznaczenie
punktu gromadzenia odpadów na terenie w³asnej
nieruchomoœci ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci spe³nienia wymagañ zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach, w³aœciciel tej nieruchomoœci zobowi¹zany
jest do zapewnienia usytuowania urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomoœci, na zasadach uzgodnionych z jej
w³aœcicielem, w formie umowy.
3. Przez wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie
punktu gromadzenia odpadów rozumie siê:
1) wyodrêbnienie i niezbêdne wyposa¿enie pomieszczenia w budynku,
2) wyznaczenie i w miarê mo¿liwoœci utwardzenie
placu na zewn¹trz budynku, s³u¿¹cego do ustawienia urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów z zachowaniem wymagañ okreœlonych w przepisach
obowi¹zuj¹cych dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
3) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, jak
równie¿ mo¿liwoœci przemieszczania pojemników
na odpady z punktu ich gromadzenia do miejsca
zatrzymania pojazdu, s³u¿¹cego do wywozu tych
nieczystoœci.
4. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapewnienie czystoœci oraz dba³oœæ o stan sanitarny urz¹dzeñ, punktu gromadzenia odpadów i dróg
przemieszczania pojemników na odpady poprzez
ich czyszczenie i dezynfekcjê.
5. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w standartowych, typowych pojemnikach lub kontenerach:
1) w odniesieniu do odpadów mieszanych – w pojemnikach lub kontenerach z zamykanymi otworami wsypowymi,
2) w odniesieniu do odpadów nietypowych i wielkogabarytowych – w kontenerach otwartych lub zamkniêtych dla odpadów pyl¹cych.
3) do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych
dopuszcza siê stosowanie worków odpowiednio
oznakowanych znakami firmy wywozowej, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego pod wzglêdem sanitarnym ich sk³adowania w punkcie
gromadzenia odpadów oraz transportu,
4) w odniesieniu do odpadów surowcowych w specjalnych, oznaczonych pojemnikach lub workach.

6. Gromadzenie odpadów komunalnych na drogach i
miejscach publicznych odbywaæ siê mo¿e za pomoc¹ koszy o pojemnoœci od 10 l do 50 l.
§6
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci musz¹ byæ gromadzone w pojemnikach lub
kontenerach o nastêpuj¹cych minimalnych pojemnoœciach (przy czêstotliwoœci wywozu jeden raz na
kwarta³ tj. co 3 miesi¹ce):
1) 25 l na mieszkañca na terenie wiejskim, jednak
co najmniej 1 pojemnik 110 l na ka¿d¹ nieruchomoœæ (w przypadkach uzasadnionych za zgod¹
Wójta dopuszcza siê mo¿liwoœæ ustawienia pojemnika, którego pojemnoœæ dostosowana by³aby
do iloœci wytworzonych odpadów),
2) zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych maj¹
obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoœci w pojemniki o pojemnoœci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w punkcie 1
3) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy
instytucjami oœwiaty, zdrowia, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce
normatywy:
a) dla szkó³, przedszkoli – 3 l na ka¿dego ucznia,
studenta, pracownika,
b) dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de 10 m2 pow.
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o poj. 110 l
c) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na ka¿dy punkt,
d) dla lokali i punktów gastronomicznych – 20 l na
jedno miejsce konsumpcyjne,
e) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych 110 l na ka¿dych 10 pracowników.
2. Iloœæ pojemników i ich wielkoœæ powinna zapewniæ
gromadzenie odpadów komunalnych przez okres
pomiêdzy kolejnymi wywozami.
3. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub
kontenerów, mo¿na u¿ywaæ worków odpowiednio
oznakowanych i dostarczonych przez przedsiêbiorcê, z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê
na wywóz odpadów komunalnych.
4. Odpady wielkogabarytowe powinny byæ gromadzone w specjalnie na ten cel dostarczonych kontenerach lub na wyznaczonym miejscu w terenie s³u¿¹cym
do gromadzenia odpadów sta³ych, w sposób nie
utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby trzecie i umo¿liwiaj¹cy ³atwy dostêp przedsiêbiorcy do czasu ich wywozu,
5. Odpady z remontów, prowadzonych we w³asnym zakresie, powinny byæ gromadzone w odrêbnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na
nieruchomoœci w sposób nie powoduj¹cy pylenia i nie
utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci.
6. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej nale¿y stosowaæ pojemniki o ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów
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odpadów, które powinny posiadaæ napisy i oznaczenia okreœlaj¹ce rodzaj gromadzonych surowców.
Pojemniki powinny byæ utrzymane w nastêpuj¹cej
kolorystyce:
1) ¿ó³ty – z przeznaczeniem na papier,
2) niebieski – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
3) zielony – z przeznaczeniem na szk³o.
7. Dopuszcza siê ustawienie przez podmioty uprawnione pojemników do zbiórki odpadów w kolorze zielonym na szk³o kolorowe i bia³ym na szk³o bia³e,
8. W miejscach, w których ze wzglêdów technicznych
wystêpuj¹ trudnoœci w lokalizacji sta³ego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza siê
stosowanie gromadzenia odpadów w workach foliowych.
9. W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany zapewniæ pracownikom podmiotu uprawnionego dostêp do
pojemników w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów.
10. Obowi¹zki okreœlone w ust. 9 dotycz¹ tak¿e dostêpu
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych.
§7
1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnego zbierania nastêpuj¹cych rodzajów odpadów:
1) odpadów organicznych,
2) szk³a bia³ego i kolorowego,
3) papieru,
4) opakowañ z tworzyw sztucznych,
5) z³omu,
6) odpadów niebezpiecznych (baterie, œwietlówki,
akumulatorki).
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
1) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
a) dopuszcza siê kompostowanie odpadów roœlinnych oraz odpadów kuchennych, powstaj¹cych
na terenie nieruchomoœci we w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby w przydomowym kompostowniku pod warunkiem zg³oszenia tego
faktu przedsiêbiorstwu wywozowemu i wpisania tego faktu w umowie; w sytuacji, gdy w³aœciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów
w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w odrêbny
przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego,
2) odpady opakowaniowe tj., papier tektura, szk³o,
tworzywa sztuczne metale (puszki) oraz odpady
niebezpieczne:
a) do odpowiednio oznakowanych pojemników
ustawionych na terenie wsi oraz w workach (odpowiednio oznakowanych) dostarczonych przez
podmiot uprawniony i przekazywanych mu
zgodnie z harmonogramem, mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ zwróciæ je
bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami,

b) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na miejsce wyznaczone do tego celu, z
którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony w wyznaczonych harmonogramem terminach,
c) odpady budowlane s¹ sk³adane do kontenera
dostarczonego przez podmiot uprawniony i w
nim odbierane.
3. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny publiczne lub obiekty u¿ytecznoœci publicznej,
zobowi¹zani s¹ do ustawienia koszy ulicznych na
odpady mieszane i opró¿niania ich z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
4. Organizatorzy imprez masowych s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa w
jeden pojemnik o poj. 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych w imprezie oraz w szalety przenoœne w liczbie
1 szalet na ka¿de 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, a tak¿e niezw³ocznego uprz¹tniêcia wszelkich
odpadów powsta³ych w wyniku imprezy oraz podpisania umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym na
odbiór tych odpadów.
§8
1. W³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych, pod³¹czonych do kanalizacji sanitarnej, zobowi¹zani s¹
do zawarcia umowy z jednostk¹ eksploatuj¹c¹ sieæ,
okreœlaj¹cej warunki wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, pozostaj¹cych w eksploatacji tej jednostki. Przyjmowanie œcieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych objête jest przez Zak³ad Us³ug Wodnych sp. z o.o. w S³upsku lub inn¹ jednostkê eksploatuj¹c¹ sieæ, kontrol¹ iloœci i
parametrów
jakoœciowych wprowadzanych œcieków.
2. Do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci zabudowanej, usytuowanej na terenach nie uzbrojonych w
sieæ kanalizacji sanitarnej nale¿y wyposa¿enie w
szczelny zbiornik bezodp³ywowy przeznaczony do
gromadzenia nieczystoœci p³ynnych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych urz¹dzeñ
okreœlaj¹ odrêbne przepisy budowlane i sanitarne.
3. W³aœciciel nieruchomoœci zabudowanej, wyposa¿onej w szczelny zbiornik bezodp³ywowy do gromadzenia nieczystoœci p³ynnych, zobowi¹zany jest na
swój koszt do niezw³ocznego przy³¹czenia obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej:
1) w odniesieniu do sieci ju¿ istniej¹cych w tym rejonie – w terminie nie d³u¿szym ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego
regulaminu,
2) równoczesnego przy³¹czenia siê do sieci w trakcie
jej realizacji lub po uzyskaniu zgody Wójta w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy od jej wybudowania i przekazania do eksploatacji.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru przy³¹cza
wydaje jednostka eksploatuj¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej,
5. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
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zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoœci poprzez kontrolê ich szczelnoœci i dezynfekcjê.
§ 10
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych s¹ nastêpuj¹ce:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach /workach
na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamu, substancji toksycznych,
¿r¹cych, wybuchowych, przeterminowanych leków,
zu¿ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej.
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady jakichkolwiek odpadów.
3) korzystaj¹c z terenów publicznych mieszkañcy gminy oraz osoby przebywaj¹ce na terenie gminy Trzebielino zobowi¹zani s¹ do korzystania z koszy
ulicznych lub w przypadku ich braku do zabierania
odpadów ze sob¹.
4) do pojemników na papier i tekturê zabrania siê wrzucaæ:
a) opakowañ z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem,
cementem,
b) kalki technicznej,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
d) innych ni¿ papier i tektura odpadów nie wymienionych powy¿ej,
5) do pojemników na szk³o i opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
a) opakowañ z zawartoœci¹ np. ¿ywnoœci¹, lekami,
œrodkami chemicznymi,
b) ceramiki (np. porcelany, talerzy, doniczek),
c) szyb samochodowych,
d) szk³a budowlanego,
e) innych ni¿ szk³o odpadów, nie wymienionych powy¿ej,
6) do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania siê
wrzucaæ:
a) tworzyw pochodzenia medycznego
b) mokrych folii,
c) opakowañ po olejach, smarach, farbach i lakierach,
d) opakowañ po œrodkach chwasto i owadobójczych,
e) innych ni¿ z tworzyw sztucznych odpadów.
Rozdzia³ IV.
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 11
1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych i do udokumentowania
korzystania z takich us³ug oraz przechowywania dowodów p³acenia za ich wykonanie przez okres 2 lat.

2. W³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej s¹ zobowi¹zani do podpisania w
terminie dwóch miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego regulaminu z podmiotem uprawnionym umowy
na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
3. Dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy z w³aœcicielem nowowybudowanych nieruchomoœci przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na
u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.
414, z póŸn. zm.)
4. Rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy
jej do zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na
potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani zgodnie z wymienionymi normami w § 12 pkt 3.
§ 12
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych jest nastêpuj¹ce:
1) czêstotliwoœæ odbierania z nieruchomoœci odpadów
komunalnych, zawieraj¹cych sk³adniki ulegaj¹ce biodegradacji powinna byæ dostosowana do iloœci i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej
ni¿ co najmniej raz na miesi¹c,
2) czêstotliwoœæ opró¿niania koszy ulicznych powinna
byæ dostosowana do iloœci gromadzonych w nich odpadów,
— niezale¿nie od czêstotliwoœci opró¿niania koszy
ulicznych okreœlonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuœciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemiê,
3) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do zapewnienia usuwania nieczystoœci ciek³ych ze zbiornika bezodp³ywowego z czêstotliwoœci¹ ustalon¹ ze
stacj¹ zlewn¹, a w przypadku wczeœniejszego zape³nienia zbiornika, zg³oszenie tego faktu przedsiêbiorcy, z którym posiada umowê na opró¿nianie
zbiornika, przyjmuje siê, ¿e pojemnoœæ zbiorników
powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêœciej
ni¿ raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoœæ przydomowej oczyszczalni œcieków musi zostaæ dostosowana do iloœci
mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie
stopnia ich oczyszczania okreœlonego w przepisach
odrêbnych; okreœlaj¹c wielkoœæ i przepustowoœæ tych
urz¹dzeñ nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce wskaŸniki wytwarzania œcieków:
a) mieszkañcy – 3,0 m3/osobê/miesi¹c,
b) bary, restauracje,jad³odajnie – 3 m 3/miejsce/miesi¹c,
c) sklepy spo¿ywcze – 1,2 m 3/zatrudnionego/miesi¹c,
d) pozosta³e sklepy – 0,9 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
e) apteki – 3 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
f) przychodnie lekarskie – 0,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
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g) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
h) pozosta³e zak³ady us³ugowe – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesi¹c,
i) zak³ady produkcyjne:
— bez natrysków – 0,45 m 3 /zatrudnionego/miesi¹c,
— z natryskami – 1,5 m 3/zatrudnionego/miesi¹c.
4) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ odpady codziennie,
5) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety oraz usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§ 13
Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, segregowane i niesegregowane s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci wed³ug potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
2) czêstotliwoœæ i zasady usuwania odpadów komunalnych takich jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, sprzêt elektryczny i elektroniczny wg potrzeb
zg³oszonych przez so³tysa so³ectwa,
3) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê;
zamówienie musi byæ zrealizowane w ci¹gu 36 godzin
od z³o¿enia.
4) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
5) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ,
6) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego.
Rozdzia³ V.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cy biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wysegregowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane
s¹ podmioty uprawnione
§ 14
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 r. – do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 r. do nie wiêcej ni¿ 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995.

Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoœci.
Rozdzia³ VI.
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Trzebielino, które nie mog¹ byæ poddane odzyskowi nale¿y
sk³adowaæ na sk³adowisku odpadów w miejscowoœci
Bierkowo i Sier¿no.
§ 16
Nieczystoœci ciek³e odebrane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y wywoziæ do stacji zlewnych przy
oczyszczalni w Zieliniu.
§ 17
Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie
mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at uchwalone przez
Radê Gminy w Trzebielinie.
§ 18
1. Gmina poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, które
s¹ zobowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz
do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
2. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. W wymaganiach tych okreœla siê szczegó³owo w oparciu o
niniejszy regulamin, zasady selekcji odpadów przez
w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
3. Gmina wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych
selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych
Rozdzia³ VII.
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 19
1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹cych
ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak¿e
do do³o¿enia starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿liwe dla otoczenia.
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§ 20
1. Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne lub w inny sposób
zagra¿aj¹cego otoczeniu– równie¿ w kaganiec,,
b) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.Nr 77, poz. 687),
c) systematyczne szczepienie psa przeciwko
wœciekliŸnie i okazywanie dowodu szczepienia
na ¿¹danie uprawnionych organów,
d) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywne lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu dodatkowo w na³o¿onym
kagañcu; prowadzenie psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach ma³o uczêszczanych, pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a
w³aœciciel (opiekun) sprawuje kontrolê nad jego zachowaniem,
e) utrzymanie psa na terenie nieruchomoœci w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo innych osób
wchodz¹cych na teren nieruchomoœci oraz w
sposób umo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez
psa (np. ogrodzenie miejsca trzymania psa),
f) zwalnianie psa ze smyczy na terenie w³asnej
nieruchomoœci mo¿e mieæ miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenia przez psa i
wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowan¹ tabliczk¹ ze stosownym
ostrze¿eniem,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) nie wprowadzanie zwierz¹t do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
u¿ytku publicznego, z wy³¹czeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierz¹t takich jak lecznice, wystawy itp.; Zakaz ten nie dotyczy osób
niewidomych korzystaj¹c z pomocy psów przewodników,
b) nie wprowadzanie zwierz¹t na teren placów gier
i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
c) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeni pozostawionych przez zwierzêta w obiektach i innych terenach przeznaczonych do u¿ytku
publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach,
jezdniach, parkingach i terenach zielonych psy;
postanowienie to nie dotyczy niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
sprawowania nad nimi w³aœciwej opieki, a w szczególnoœci do sta³ego i skutecznego ich dozoru.
3. Kto utrzymuje zwierzêta domowe jest zobowi¹zany
do zapewnienia im pomieszczeñ chroni¹cych przed
zimnem, upa³ami, opadami atmosferycznymi, z dostêpem do œwiat³a dziennego, karmy oraz sta³ego
dostêpu do wody, a warunki utrzymywania zwierz¹t

nie mog¹ powodowaæ urazów i uszkodzeñ cia³a lub
innych cierpieñ.
§ 21
Utrzymuj¹cy gady, p³azy, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub u¿ytkowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia w którym s¹ utrzymywane.
§ 22
Gmina zapewnia ochronê przed bezdomnymi zwierzêtami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez
ich interwencyjne wy³apywanie oraz zapewnienie, opieki i schronienia.
§ 23
Zwierzêta domowe przebywaj¹ce w miejscach publicznych bez opieki ich w³aœcicieli oraz nie oznakowane zgodnie z wymogami § 20 pkt 1 ust. 1 lit. b uznawane
bêd¹ za bezdomne i podlegaæ mog¹ wy³apywaniu zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy nr215/XLIII/2006 z dnia
27.09.2006 r. w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie gminy Trzebielino.
Rozdzia³ VIII.
Zasada utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 24
1. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, hotele, pensjonaty,
oœrodki wczasowe.
2. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do
obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona,
2) posiadaniu budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.).
3. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 i 2
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku gdy utrzymywanie
zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym Ÿród³em
utrzymania rodziny, a na chów wyra¿aj¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
4. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani
s¹ przestrzegaæ zapisów § 2 niniejszego regulaminu,
a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla œcieków,
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi publiczne, na terenie p³askim, tak by odcieki nie mog³y przedostawaæ
siê na teren s¹siednich nieruchomoœci,
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4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, co najmniej dwa razy do roku wiosn¹ i jesieni¹,
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oœci co najmniej 10 m od granicy nieruchomoœci w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przelatuj¹ce
pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
Rozdzia³ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 25
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacjê na
terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do w³aœcicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e
byæ realizowany tylko w miarê potrzeby deratyzacji.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej
wiadomoœci poprzez zarz¹dzenie.
§ 26
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Wójt Gminy, w uzgodnieniu
z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
okreœli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz okreœli poprzez zarz¹dzenie termin jej przeprowadzenia.
§ 27
Koszt przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 28
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z
niniejszego Regulaminu,sprawuje Wójt Gminy.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
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UCHWA£A Nr 215/XLIII/2006
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Trzebielino i dalszego
postêpowania z tymi zwierzêtami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,
art 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U..z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. O ochronie zwierz¹t (jednolity tekst Dz.U. Z
2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625,
Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33,
poz. 289), § 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t
(dz.U. Nr 116, poz. 753) – po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku i
po zasiêgniêciu opinii przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad zwierzêtami w Polsce – Oddzia³ w S³upsku Rada
Gminy Trzebielino uchwala co nastêpuje:
§1
1. Postanawia siê o prowadzeniu wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Trzebielino.
2. Przez zwierzêta bezdomne rozumie siê zwierzêta
domowe, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie istnieje mo¿liwoœæ
ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której
opiek¹ zwierzêta dot¹d pozostawa³y.
§2
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t ma charakter sta³y, co oznacza, i¿ dokonywane bêdzie przez ca³y rok w
zale¿noœci od istniej¹cych potrzeb oraz otrzymywanych
zg³oszeñ.
§3
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t bêdzie przeprowadzane przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego stosowne
zezwolenie lub podmiot prowadz¹cy schronisko, z którym
zawarto stosown¹ umowê.
§4
Bezdomne zwierzêta po wy³apaniu zostan¹ przewiezione do schroniska zwierz¹t z którym zawarto stosown¹ umowê, wzglêdnie, z którym na bie¿¹co uzgodniono
umieszczenie zwierzêcia.
§5
Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonuj¹cym wy³apywanie oraz adres schroniska dla zwierz¹t
bêdzie podana w sposób zwyczajowo przyjêty na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wy³apywania
zwierz¹t.
§6
W przypadku ustalenia opiekuna zwierzêcia, które zosta³o wy³apane, koszt jego utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi w³aœciciel zwierzêcia,
w wysokoœci wydatków poniesionych przez gminê.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kula
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UCHWA£A Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2, pkt 1, art. 22
oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 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 Gniewino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Gniewino w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc Uchwa³y:
1) Nr XVI/101/95 z dnia 6.12.1995 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy,
2) Nr XX/130/96 z dnia 29.03.1996 r. w sprawie zmian
w statucie gminy,
3) Nr XXV/166/96 z dnia 28.11.1996 r. w sprawie zmian
w statucie gminy,
4) Nr XXVIII/183/96 z dnia 30.12.1996 r. w sprawie
zmian w statucie gminy,
5) Nr XXXII/219/97 z dnia 11.07.1997 r. w sprawie zmian
w statucie gminy,
6) Nr 111/XII/99 z dnia 27.08.1999 r. w sprawie zmiany
w statucie gminy,
7) Nr 266/XXXIII/2001 z dnia 31.07.2001 w sprawie
zmiany w statucie gminy,
8) Nr 337/XLIV/2002 z dnia 17.06.2002 r. w sprawie
zmian w statucie gminy,
9) Nr 355/XLVII/2002 z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
zmiany w statucie gminy,
10)Nr 45/III/2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany w statucie gminy,
11)Nr 54/IV/2003 z dnia 31.01.2003 r. w sprawie zmian
w statucie gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gniewino.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Maria Korkosz
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
STATUT
GMINY GNIEWINO
CZÊŒÆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut okreœla:
1) ustrój Gminy Gniewino,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy Gniewino i jej komisji,
3) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Gniewino,
4) tryb pracy Wójta Gminy Gniewino,
5) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectw Gminy Gniewino oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy
Gniewino,
6) okreœlenie mienia komunalnego i zasady gospodarki finansowej,
7) zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
oraz zasady dostêpu do informacji publicznej.
§2
Sformu³owania u¿yte w Statucie Gminy Gniewino
oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) Rada – Radê Gminy Gniewino,
3) Przewodnicz¹cy – Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Gniewino,
4) Wiceprzewodnicz¹cy – Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Gniewino,
5) Radny – Radnego Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Zastêpca Wójta – Zastêpcê Wójta Gminy Gniewino,
8) Sekretarz – Sekretarza Gminy Gniewino,
9) Skarbnik – Skarbnika Gminy Gniewino,
10) Ustawa – ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z
póŸn. zm.),
11) Biuro – Biuro Rady Gminy Gniewino,
12) Urz¹d – Urz¹d Gminy Gniewino,
13) So³tys – so³tysa so³ectwa Gminy Gniewino,
14) Bud¿et – Bud¿et Gminy Gniewino,
15) Statut – Statut Gminy Gniewino.
§3
1. Gmina Gniewino jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób
maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
2. Gmina po³o¿ona jest w Województwie Pomorskim,
Powiecie Wejherowskim. Siedzib¹ organów Gminy
jest miejscowoœæ Gniewino.
3. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 176,21 km 2.
Opis granic Gminy wraz z mapk¹ stanowi Za³¹cznik
nr 1 do Statutu.
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§4
1. Herbem Gminy jest znak przyjêty uchwa³¹ Rady nr
XVI/100/91 z dnia 16.11.1991 r. Wzór herbu wraz z
opisem stanowi Za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Herb jest znakiem prawnie chronionym. U¿ywanie
herbu przez inne podmioty ni¿ organy Gminy, wymaga uzyskania zgody Wójta.
3. Gmina pos³uguje siê pieczêci¹, której wzór stanowi
Za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§5
1. Rada mo¿e uhonorowaæ osoby szczególnie zas³u¿one dla Gminy okolicznoœciowym medalem, którego wzór okreœli Rada w drodze stosownej uchwa³y.
2. Uchwa³¹ Rady mo¿na nadaæ tytu³ "Honorowego Obywatela Gminy Gniewino" osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gminy.
3. Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela nie skutkuje
¿adnymi zobowi¹zaniami ze strony Gminy.
4. Pozbawienie Honorowego Obywatelstwa nastêpuje
w ten sam sposób jak jego nadanie.
§6
1. Gmina posiada osobowoœæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina
wykonuje we w³asnym imieniu, maj¹c na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
§7
1. Do podstawowych zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w
szczególnoœci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami, ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych,
utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpo-

wodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
2. Ustawy okreœlaj¹, które zadania w³asne Gminy maj¹ charakter obowi¹zkowy.
3. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów na podstawie ustaw lub porozumienia z organami tej administracji. Dla przyjêcia zadañ
niezbêdne jest zapewnienie koniecznych œrodków
finansowych w postaci zwiêkszenia dochodów w³asnych Gminy lub subwencji.
4. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aœciwoœci powiatu oraz zadania z zakresu w³aœciwoœci
województwa na podstawie porozumieñ zawartych
z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§8
Organami Gminy s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§9
1. Dzia³alnoœæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoœci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoœæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoœci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a
tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy i komisji Rady, z
wy³¹czeniem dokumentów, które na podstawie przepisów ustaw nie maj¹ charakteru jawnego.
3. Zasady dostêpu do dokumentów wskazanych powy¿ej i korzystania z nich zawarte s¹ w § 87 Statutu.
§ 10
1. Jednostkami organizacyjnymi gminy s¹:
1) Zespó³ Szkolno–Przedszkolny w Gniewinie,
2) Samorz¹dowe Gimnazjum im. ks. Stanis³awa Galasa w Kostkowie,
3) Gniewiñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Gniewinie,
4) Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gniewinie,
5) Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 prowadz¹ samodzieln¹ gospodarkê finansow¹.
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CZÊŒÆ II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY
ROZDZIA£ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 11
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
2. Kompetencje Rady okreœlaj¹: Ustawa, przepisy
szczególne oraz Statut.
§ 12
1. Do w³aœciwoœci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Wy³¹czne w³aœciwoœci Rady okreœla Ustawa.
§ 13
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
oraz jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Prawo zg³aszania kandydatur na stanowisko Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego przys³uguje
ka¿demu radnemu. Na ka¿de z wy¿ej wymienionych
stanowisk przeprowadza siê odrêbne g³osowanie.
3. Zasady wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego okreœla § 52 Statutu.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 5 radnych,
w trybie okreœlonym w ust. 3.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i prowadzi
jej obrady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy uprawniony jest do:
1) sk³adania oœwiadczeñ w sprawach, które by³y
przedmiotem obrad Rady lub jej komisji,
2) reprezentowania Rady na zewn¹trz.
§ 15
Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiêŸ z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoœci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia,
nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.

§ 18
1. Rozwi¹zanie z Radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady. Przewodnicz¹cy podejmuje
czynnoœci niezbêdne dla wyjaœnienia okolicznoœci
sprawy. Rada podejmuje uchwa³ê po zapoznaniu siê
ze stanowiskiem Przewodnicz¹cego. Rada odmówi
zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z Radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem mandatu przez
Radnego.
2. Przewodnicz¹cy powiadamia zak³ad pracy o stanowisku Rady w sprawie rozwi¹zania stosunku pracy z
Radnym.
§ 19
1. Radny stwierdza swoj¹ obecnoœæ na posiedzeniu
Rady lub komisji podpisem na liœcie obecnoœci.
2. W razie niemo¿noœci wziêcia udzia³u w sesji lub posiedzeniu komisji, Radny usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoœæ Przewodnicz¹cemu lub przewodnicz¹cemu
komisji.
3. W celu rozpatrzenia sprawy naruszania przez Radnego podstawowych obowi¹zków wynikaj¹cych ze
œlubowania Rada powo³uje komisjê.
§ 20
Z mocy Ustawy Radny nie mo¿e:
1) nawi¹zywaæ stosunku pracy z Urzêdem,
2) pe³niæ funkcji kierowniczych okreœlonych Ustaw¹,
3) podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do
wykonywania mandatu,
4) powo³ywaæ siê na swój mandat w zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹dŸ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami,
5) prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy, a tak¿e
zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoœci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoœci.
§ 21

1. Wykonywanie mandatu radnego poprzedza œlubowanie w brzmieniu ustalonym ustaw¹.
2. Odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu.

1. Wójt informuje Radê o stosunkach cywilnoprawnych
pomiêdzy Radnymi a Gmin¹. Nie dotyczy to stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug oraz stosunków
wynikaj¹cych z najmu lokali i dzier¿awy, je¿eli oparte s¹ na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotów najmu lub dzier¿awy.
2. Wójt nie mo¿e powierzyæ Radnemu wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 17

§ 22

Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady i
jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

1. Radny jest zobowi¹zany do z³o¿enia oœwiadczenia o:
1) swoim stanie maj¹tkowym,
2) dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez jego ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñ-

§ 16
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stwo, je¿eli dzia³alnoœæ ta wykonywana jest na terenie Gminy,
3) umowach cywilnoprawnych zawartych przez jego
ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych i rodzeñstwo, je¿eli umowy te zawarte zosta³y z organami Gminy,
jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi
osobami prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie
dostêpnych us³ug lub ze stosunków prawnych powsta³ych na warunkach powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Szczegó³owe zasady sk³adania oœwiadczeñ, o których mowa w ust. 1 okreœla Ustawa.
§ 23
1. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ Radnego od
pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania
udzia³u w pracach organów Gminy.
2. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w drodze uchwa³y.
§ 24
Mandatu Radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego.
§ 25
W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
ROZDZIA£ 2
RADA I KOMISJE
§ 26
1. Rada ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e i doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
3. Na pocz¹tku kadencji Rada powo³uje komisje sta³e i
komisjê rewizyjn¹.
4. Tworzenie, ³¹czenie i rozwi¹zywanie komisji nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.
5. Cz³onkiem komisji zostaje kandydat, który w g³osowaniu Rady uzyska³ zwyk³¹ wiêkszoœæ g³osów.
6. Przewodnicz¹cych komisji Rada wy³ania w drodze
g³osowania zgodnie z procedur¹ ustalon¹ w ust. 5.
7. Dzia³alnoœæ komisji wygasa z up³ywem kadencji Rady.
§ 27
Do zadañ komisji sta³ych w zakresie spraw, dla których zosta³y powo³ane i w zakresie kompetencji okreœlonych w ich regulaminach i przepisach szczególnych,
nale¿¹ w szczególnoœci:
1) przedk³adanie Radzie planów pracy,

2) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych
przez cz³onków komisji,
4) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowywanie projektów uchwa³,
5) kontrola wykonania uchwa³ Rady w czêœci nale¿¹cej do tematyki pracy komisji,
6) sk³adanie Radzie corocznych sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci.
§ 28
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcje, o których mowa w § 13
ust. 1.
3. Komisja rewizyjna pracuje na podstawie rocznych
planów pracy zatwierdzanych przez Radê.
4. W ramach swych uprawnieñ komisja:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy,
2) wystêpuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
3) wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli; uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji, powo³ywanych
przez Radê.
5. Uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna wykonuje
przez:
1) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ
oraz wszelkich innych akt i dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoœci jednostki kontrolowanej,
2) wystêpowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaœnieñ.
6. W przypadku przeprowadzania kontroli jednostki organizacyjnej Gminy, nale¿y powiadomiæ kierownika
tej jednostki.
7. Kontrolê przeprowadza siê w obecnoœci przedstawiciela kontrolowanej jednostki, zaœ z wyników kontroli sporz¹dza siê protokó³ pokontrolny. Jeden
egzemplarz protoko³u otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
8. Wykonywanie czynnoœci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostek kontrolowanych.
9. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej stanowi Za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 29
1. Komisja jest w³adna do zajmowania stanowiska w
sprawach, które nale¿¹ do jej kompetencji, je¿eli w
posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej 2/3 cz³onków
komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
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3. Prawo zwo³ywania posiedzenia komisji przys³uguje
jej przewodnicz¹cemu i Przewodnicz¹cemu Rady.
Posiedzenie komisji jest zwo³ywane tak¿e na wniosek co najmniej 2 jej cz³onków.
4. Cz³onkowie komisji powinni byæ powiadomieni o posiedzeniu komisji co najmniej na trzy dni przed terminem.

§ 30
1. Radny uczestniczy w pracach komisji, do której zosta³ wybrany uchwa³¹ Rady.
2. Radny mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej komisji Rady z prawem do g³osu w dyskusji i do sk³adania wniosków bez prawa do udzia³u w g³osowaniu.
3. Na wniosek przewodnicz¹cego komisji, w przypadku rozpatrywania zagadnieñ wymagaj¹cych specjalistycznej wiedzy, komisja mo¿e zapraszaæ na swoje
posiedzenia osoby spoza Rady.
4. Osoby wymienione w ust. 3 nie maj¹ prawa udzia³u
w g³osowaniu na posiedzeniach komisji.

§ 34
1. Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Z wnioskiem o umieszczenie spraw w porz¹dku obrad zwo³ywanej sesji mo¿e wyst¹piæ grupa Radnych
licz¹ca nie mniej ni¿ 6 osób, Wójt lub komisja Rady,
zachowuj¹c tryb przewidziany w dalszych postanowieniach Statutu.
3. Przewodnicz¹cy ustala projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
§ 35

§ 31

1. Porz¹dek obrad Rady (ramowy) winien zawieraæ:
1) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
2) stwierdzenie prawomocnoœci obrad,
2) informacje i komunikaty Przewodnicz¹cego,
3) informacje Wójta,
4) interpelacje i zapytania,
5) uchwa³y,
6) wolne wnioski.
2. Sprawy nie objête projektem porz¹dku obrad mo¿na zg³aszaæ przed jego zatwierdzeniem.
3. Rada poprzez g³osowanie decyduje o wprowadzeniu tych spraw do porz¹dku obrad.

Szczegó³owe zasady dzia³ania komisji okreœlaj¹ regulaminy przez nie opracowywane i uchwalane przez
Radê.

ROZDZIA£ 4
OBRADY

§ 32

§ 36

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby zrzeszaj¹ce radnych w
liczbie co najmniej szeœciu.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
3. Klub dzia³a na podstawie regulaminu uchwalanego
przez cz³onków klubu. Regulamin nie mo¿e byæ
sprzeczny ze Statutem.
4. Cz³onkowie klubu wybieraj¹ spoœród siebie Przewodnicz¹cego, który organizuje pracê klubu i reprezentuje go przed Rad¹.
5. O utworzeniu klubu jego Przewodnicz¹cy zawiadamia Radê na najbli¿szej sesji przedstawiaj¹c nazwê
klubu, sk³ad osobowy oraz regulamin klubu.

1. Obrady Rady s¹ jawne. Ograniczenia jawnoœci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Przewodnicz¹cy podaje do publicznej wiadomoœci, w
sposób zwyczajowo przyjêty w Gminie termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 5 dni przed sesj¹.
3. Zaproszeni goœcie i publicznoœæ maj¹ prawo zajmowaæ tylko miejsca im przeznaczone.
4. W przypadku zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych wy³¹czenie jawnoœci obrad Rady w sesji bior¹
udzia³ Radni, ponadto mog¹ braæ w niej udzia³ jedynie Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik.
5. Radny nie mo¿e ujawniaæ treœci obrad sesji niejawnej Rady, pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej.

ROZDZIA£ 3
SESJE RADY
§ 33
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co
najmniej na 7 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem Radni otrzymuj¹ projekt porz¹dku obrad,
projekty uchwa³ i materia³y zwi¹zane z przedmiotem
sesji.
3. Sesje nadzwyczajne Przewodnicz¹cy zwo³uje na
wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okreœlone w ust. 2.
4. So³tysi zawiadamiani s¹ o zwo³aniu sesji w terminie
okreœlonym w ust. 2 i 3.

§ 37
1. Sesja mo¿e siê odbywaæ w ci¹gu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeñ. W tym ostatnim wypadku powodem przed³u¿enia sesji mo¿e byæ niewyczerpanie
porz¹dku obrad. Og³oszenie terminu nastêpnego posiedzenia odbywa siê z pominiêciem wymogów wskazanych w § 33 ust. 2 Statutu.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum Przewodnicz¹cy przerywa sesjê i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia nie
przybyli do sali obrad wpisuje siê do protoko³u.
§ 38
1. Sesjê otwiera Przewodnicz¹cy formu³¹: „Otwieram
sesjê Rady Gminy Gniewino”. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ przewodniczenie obradom Wiceprzewodnicz¹cemu.
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2. Po stwierdzeniu prawomocnoœci obrad (kworum)
Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad. Z wnioskiem o uzupe³nienie porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy Radny oraz Wójt.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady. Zmiana porz¹dku obrad sesji zwo³anej w
trybie okreœlonym w § 33 ust. 3 Statutu wymaga zgody wnioskodawcy, z inicjatywy którego sesja siê odbywa.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego porz¹dku. W uzasadnionych przypadkach, przy
zapytaniu czy s¹ sprzeciwy, mo¿na dokonywaæ zmian
w kolejnoœci realizowania porz¹dku obrad.
2. Prawo zabierania g³osu na sesji maj¹ wy³¹cznie Radni, Wójt, Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik oraz
z ich upowa¿nienia kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, pracownicy merytoryczni Urzêdu lub
zaproszeni goœcie. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ
g³osu osobie innej ni¿ wymienione jedynie w punkcie
porz¹dku obrad "wolne wnioski".
3. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoœci
zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejnoœci¹. Przewodnicz¹cy komisji w³aœciwych dla przedmiotu obrad i Wójt otrzymuj¹ prawo g³osu poza kolejnoœci¹.
4. Czas wyst¹pienia przewodnicz¹cego komisji (sprawozdawcy) i Wójta jest nieograniczony, chyba, ¿e
Przewodnicz¹cy, po uzyskaniu aprobaty Wiceprzewodnicz¹cego, postanowi inaczej. Je¿eli Rada nie
postanowi inaczej, wyst¹pienie radnego nie mo¿e
przekroczyæ 3 minut.
5. Oprócz zabrania g³osu, radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie
powinien przekroczyæ 1 minuty.
6. Zabieranie g³osu "ad vocem" odbywa siê poza kolejnoœci¹ zg³oszeñ. Radny ma prawo do dwóch wypowiedzi jednominutowych, w jednym punkcie
porz¹dku obrad.
7. Po stwierdzeniu, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana, Przewodnicz¹cy udziela g³osu tylko w sprawach wniosków formalnych dotycz¹cych trybu
g³osowania.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad.
2. Je¿eli treœæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
Radnego w oczywisty sposób zak³óca porz¹dek obrad, b¹dŸ uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê tak¿e do wyst¹pieñ
osób spoza Rady.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali
przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad.

§ 41
1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery
podjêtych uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoœci posiedzenia,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
5) czas trwania posiedzenia,
6) podpisy Przewodnicz¹cego i protokolanta.
2. Protoko³y oraz uchwa³y maj¹ w³asn¹ numeracjê prowadzon¹ przy u¿yciu cyfr rzymskich.
3. Nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej
kadencji Rady.
4. Protokó³ z sesji wy³o¿ony jest do wgl¹du w Biurze,
nie póŸniej ni¿ 3 dni po dniu zakoñczenia sesji. Ka¿dy Radny ma prawo zg³oszenia uwag do protoko³u
w formie pisemnej do dnia poprzedzaj¹cego datê nastêpnej sesji zwyczajnej. Uwagi te uwzglêdnia siê
przez sporz¹dzenie za³¹czników do protoko³u zawieraj¹cych sprostowanie b¹dŸ uzupe³nienie.
5. Decyzjê w sprawie uwag do protoko³u z danej sesji
Rada podejmuje na nastêpnej sesji. Brak uwag do
protoko³u w terminie wskazanym w ust. 4 jest równoznaczny z przyjêciem protoko³u z poprzedniej sesji.
§ 42
1. Kopie protoko³u Biuro przekazuje Wójtowi w ci¹gu 3
dni od odbycia posiedzenia Rady.
2. Protoko³y z obrad przechowuje siê w Biurze.
3. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³ów, robienia notatek i odpisów z wyj¹tkiem protoko³ów, zawieraj¹cych relacjê z tajnych obrad Rady.
§ 43
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: "Zamykam sesjê
Rady Gminy Gniewino".
ROZDZIA£ 5
UPRAWNIENIA RADNEGO NA SESJI RADY
§ 44
1. Radny ma prawo zg³aszaæ w trakcie sesji wnioski
formalne, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególnoœci:
1) sprawdzenie kworum,
2) zdjêcie okreœlonego punktu z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenie dyskusji,
4) ograniczenie liczby dyskutantów (taki wniosek nie
mo¿e dotyczyæ wypowiedzi przewodnicz¹cych komisji, sprawozdawcy, Wójta),
5) odes³anie projektu uchwa³y do zaopiniowania przez
w³aœciw¹ komisjê Rady,
6) zarz¹dzenie g³osowania jawnego imiennego,
7) przeliczenia g³osów.
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2. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek formalny pod g³osowanie, w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów.

4. W sprawach ogólnospo³ecznych Rada podejmuje
stanowiska, rezolucje lub apele.

§ 45

1. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami zawieraj¹cymi:
1) tytu³, datê i numer,
2) podstawê prawn¹,
3) œcis³e okreœlenie przedmiotu, œrodków realizacji,
organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacj¹,
4) przepisy przejœciowe i uchylaj¹ce.
2. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
3. Rada okreœla tryb rozpowszechniania uchwa³.
4. Uchwa³y przekazuje siê Wójtowi w celu realizacji.

1. Wnioski merytoryczne Radny mo¿e sk³adaæ tylko w
odniesieniu do problematyki bêd¹cej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”. Wniosek taki winien byæ przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu
na piœmie (w trakcie obrad lub przed rozpoczêciem
sesji) i krótko uzasadniony.
2. Wnioski merytoryczne powinny zawieraæ jasno okreœlony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcê.
3. Wnioski podlegaj¹ g³osowaniu.
ROZDZIA£ 6
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
§ 46
1. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o zasadniczym
znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Wójt.
2. Interpelacjê sk³ada siê w Biurze lub na sesji w punkcie „interpelacje i zapytania". Powinna ona zwieraæ
przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego jej
przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania skierowane do Wójta.
3. Adresat interpelacji zobowi¹zany jest do udzielenia
odpowiedzi na piœmie w ci¹gu czternastu dni od jej
otrzymania. OdpowiedŸ przekazuje siê Radnemu
zg³aszaj¹cemu i Przewodnicz¹cemu, który w punkcie "interpelacje i zapytania" informuje Radê o zg³oszonych miêdzy sesjami interpelacjach i otrzymanych
odpowiedziach.
§ 47
1. Zapytania i wnioski sk³ada siê w sprawach mniej z³o¿onych, gdy pytaj¹cemu chodzi przede wszystkim o
uzyskanie informacji o faktach. Zapytanie sk³ada siê
na piœmie w Biurze lub ustnie w punkcie "interpelacje i zapytania".
2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Wójt mo¿e
upowa¿niæ obecnego w sali pracownika samorz¹dowego. Tryb ten odnosi siê tak¿e do interpelacji.
3. W razie niemo¿noœci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji musi byæ ona udzielona zg³aszaj¹cemu na nastêpnej sesji.
ROZDZIA£ 7
UCHWA£Y I INNE AKTY RADY
§ 48
1. Rada na sesji podejmuje:
1) uchwa³y,
2) postanowienia porz¹dkowe,
3) stanowiska, rezolucje i apele.
2. W formie uchwa³ Rada ustanawia akty prawa miejscowego na podstawie upowa¿nieñ ustawowych.
3. W sprawach porz¹dkowych Rada podejmuje postanowienia.

§ 49

§ 50
Uchwa³a mo¿e byæ znowelizowana w tym samym trybie, w jakim by³a uchwalona.
§ 51
1. Z wnioskiem o podjêcie uchwa³y przez Radê mo¿e
wyst¹piæ grupa Radnych licz¹ca nie mniej ni¿ 6 osób,
Wójt lub komisja Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
2. Projekt uchwa³y, odpowiadaj¹cy wymogom zawartym w § 49 ust. 1 Statutu, powinien byæ przekazany
na piœmie do Biura w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porz¹dku obrad. Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e przekazaæ projekt do odpowiedniej komisji Rady, a tak¿e do Wójta, w celu uzyskania opinii.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2, bêdzie odczytana na
sesji bezpoœrednio po zapoznaniu Rady z projektem
uchwa³y.
4. Po zg³oszeniu wniosku o rozszerzenie porz¹dku obrad w celu podjêcia uchwa³y, której projekt nie zosta³ zg³oszony w trybie wskazanym w ust. 1 i 2, ka¿dy
Radny lub Wójt mo¿e wnieœæ o odes³anie go do komisji w celu zaopiniowania. Wniosek taki Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie. Odrzucenie przez
Radê wniosku o odes³anie w celu zaopiniowania
oznacza zgodê Rady na rozszerzenie porz¹dku obrad o tê sprawê.
5. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli projekt wp³yn¹³ do Biura
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.
ROZDZIA£ 8
TRYB G£OSOWANIA
§ 52
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu jawnym z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Zasady ustalone w ust. 1 obowi¹zuj¹ równie¿ podczas g³osowania wniosków merytorycznych, postanowieñ porz¹dkowych, stanowisk, rezolucji i apeli.
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3. G³osowanie na innych zasadach, ni¿ ustalone w ust.
1 odbywa siê w wypadkach wskazanych przez ustawy, w tym w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym,
2) zmiany porz¹dku obrad – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady,
3) udzielenie absolutorium Wójtowi– bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady,
4) przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z powodu nieudzielenia mu absolutorium – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym,
5) przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie mu
absolutorium – kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
imiennym,
6) zobowi¹zania finansowe – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
7) przyjêcie statutu zwi¹zku miêdzygminnego oraz
jego zmiana – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady.
§ 53
1. Zwyk³a wiêkszoœæ g³osów oznacza przewagê g³osów
oddanych "za wnioskiem" nad g³osami oddanymi
"przeciw wnioskowi". G³osów osób wstrzymuj¹cych
siê od zajêcia stanowiska nie bierze siê pod uwagê.
2. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór jednego
spoœród kilku rozwi¹zañ, wówczas przez zwyk³¹ wiêkszoœæ nale¿y rozumieæ tak¹ liczbê g³osów za jednym
z nich, która jest wiêksza od liczby g³osów przypadaj¹cych osobno na ka¿de rozwi¹zanie.
§ 54
1. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów oznacza pierwsz¹
liczbê naturaln¹ przewy¿szaj¹c¹ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych
za wnioskiem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego
sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹ (tj. 8
g³osów).
§ 55
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne imienne polega na tym, ¿e ka¿dy
radny po wyczytaniu nazwiska oœwiadcza siê na okolicznoœæ dokonywanego g³osowania wyra¿eniem "za",
"przeciw" lub "wstrzymuje siê".
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na karkach do
g³osowania, oznaczonych pieczêci¹, o jakiej mowa w
§ 3 ust. 3 Statutu, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje
siê te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na w³aœciwych kartach.

§ 56
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cego.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
powo³ana na sesji spoœród obecnych Radnych. Komisja skrutacyjna sk³ada siê z przewodnicz¹cego i
co najmniej dwóch cz³onków.
§ 57
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
ani w komisji Rady, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
CZÊŒÆ III
WÓJT
ROZDZIA£ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 58
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa z
dniem up³ywu kadencji Rady.
3. Po up³ywie kadencji Wójt oraz jego Zastêpca pe³ni¹
swoje funkcje do czasu objêcia obowi¹zków przez
nowo wybranego wójta i jego zastêpcy.
4. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów Wójta okreœlaj¹ odrêbne ustawy.
§ 59
Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje, lub odwo³uje
swojego Zastêpcê.
§ 60
Funkcji Wójta oraz Zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym cz³onkostwem w organach Gminy,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 61
Wójt oraz Zastêpca nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
ROZDZIA£ 2
ZADANIA WÓJTA
§ 62
1. Do zadañ Wójta nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady i
zadañ Gminy okreœlonych przepisami prawa a w
szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³,
2) okreœlanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowywanie i wykonywanie Bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
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2. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Wójta nale¿y:
1) w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców:
a) opracowanie planu operacyjnego przed powodzi¹,
b) og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
c) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezpoœredniego zagro¿enia,
d) w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej dzia³ania Wójta okreœlaj¹ odrêbne przepisy,
2) w zakresie zarz¹dzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez Radê,
b) emitowanie papierów wartoœciowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w Bud¿ecie,
e) dysponowanie rezerwami bud¿etowymi,
f) blokowanie œrodków bud¿etowych, w przypadkach okreœlonych ustaw¹,
g) udzielanie pe³nomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnych,
h) wyra¿anie zgody na zwiêkszenie wydatków niemaj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
Gminy lub zwiêkszaniu planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia Ÿróde³ tych
dochodów.
4. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
Wójt.
ROZDZIA£ 3
ZAKRES I ORGANIZACJA PRACY
§ 63
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okreœla regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw okreœlonych spraw gminy w swoim imieniu Zastêpcy lub Sekretarzowi.
5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wójt mo¿e upowa¿niæ na piœmie Zastêpcê, Sekretarza lub innych pracowników Urzêdu do wydawania
decyzji administracyjnych w jego imieniu.
7. Oœwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca,

samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez
Wójta osob¹.
§ 64
1. Wójt w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe w formie zarz¹dzeñ,
które maj¹ moc aktów prawa miejscowego.
2. Zarz¹dzenie Wójta podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady; traci ono moc w razie odmowy
zatwierdzenia b¹dŸ nie przedstawienia go do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
§ 65
Wójt wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania Gminy okreœlone w ustawach, porozumieniach zawartych z
organami administracji samorz¹dowej i rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 66
Wójt pos³uguje siê pieczêci¹, której wzór stanowi Za³¹cznik nr 5 do Statutu.
CZÊŒÆ IV
JEDNOSTKI POMOCNICZE – SO£ECTWA
§ 67
1. Na terenie Gminy tworzy siê so³ectwa, jako samorz¹dowe jednostki pomocnicze Gminy.
2. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie stanowi¹ stali mieszkañcy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.
3. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga rada so³ecka jako organ doradczy i opiniodawczy.
4. Gmina podzielona jest na so³ectwa:
1) Bychowo,
2) Chynowie,
3) Czymanowo,
4) D¹brówka,
5) Gniewinko,
6) Gniewino,
7) Kostkowo,
8) Lisewo,
9) Mierzynko,
10) Mierzyno,
11) Nadole,
12) Perlino,
13) Rybno,
14) S³uszewo,
15) Tadzino,
16) Toliszczek.
§ 68
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, podczas zebrania wiejskiego.
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§ 69

§ 74

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectwa a tak¿e zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który to so³ectwo obejmuje lub ma obejmowaæ,
albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okreœla Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic so³ectw powinien – w miarê mo¿liwoœci – uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

Nabycie mienia komunalnego nastêpuje:
1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym,
2) przez przekazanie Gminie mienia w zwi¹zku z utworzeniem lub zmian¹ granic Gminy; przekazanie mienia
nastêpuje w drodze porozumienia zainteresowanych
gmin, a w razie braku porozumienia – decyzj¹ Prezesa Rady Ministrów, podjêt¹ na wniosek ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej,
3) w wyniku przekazania przez administracjê rz¹dow¹
na zasadach okreœlonych przez Radê Ministrów w
drodze rozporz¹dzenia,
4) w wyniku w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
5) przez inne czynnoœci prawne,
6) w innych przypadkach okreœlonych odrêbnymi przepisami.

§ 70
1. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa okreœla Rada odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Statut so³ectwa okreœla w szczególnoœci:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) zasady i tryb wyborów organów so³ectwa,
3) organizacjê i zadania organów so³ectwa,
4) zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez
gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 71
1. So³tys ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady bez
prawa udzia³u w g³osowaniu, tj. uczestniczyæ w sesjach Rady, zg³aszaæ wnioski, wykonywaæ zadania
okreœlone przez Radê.
2. Tryb zawiadamiania So³tysów o sesji Rady okreœla §
33 ust. 4 niniejszego Statutu.
3. Rada mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi
bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§ 72
1. So³ectwa mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach Bud¿etu.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz korzystania z mienia komunalnego okreœla statut so³ectwa.

§ 75
Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników
maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w
odrêbnych przepisach prawa.
§ 76
1. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania gminy.
2. W przypadku zniesienia lub podzia³u Gminy odpowiedzialnoœæ za jej zobowi¹zania ponosz¹ solidarnie gminy, które przyjê³y jej mienie.
§ 77
1. Oœwiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez
Wójta osob¹.
2. Je¿eli czynnoœæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoœci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej
jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 78

CZÊŒÆ V
MIENIE KOMUNALNE
I GOSPODARKA FINANSOWA

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Wójta.

ROZDZIA£ 1
MIENIE KOMUNALNE

§ 79

§ 73
Mieniem komunalnym jest w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.

Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoœci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
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ROZDZIA£ 2
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 80
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie Bud¿etu.
2. Bud¿et uchwalany jest na rok kalendarzowy.
3. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach
Bud¿etu, w zakresie corocznie ustalanym przez Bud¿et.
§ 81
1. Projekt Bud¿etu przygotowuje Wójt.
2. Projekt Bud¿etu, wraz z informacj¹ o stanie mienia
komunalnego i objaœnieniami, Wójt przedk³ada Radzie najpóŸniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 82
1. Rada okreœla procedurê uchwalania Bud¿etu oraz
rodzaj i szczegó³owoœæ niezbêdnych materia³ów informacyjnych.
2. Do czasu uchwalenia Bud¿etu przez Radê, jednak
nie póŸniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt Bud¿etu
przed³o¿ony Radzie.
3. W przypadku nie uchwalenia Bud¿etu w terminie zastosowanie maj¹ przepisy Ustawy.
§ 83
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Kontrolê gospodarki finansowej Gminy i zwi¹zków
sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
CZÊŒÆ VI
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 84
1. Pracownicy Urzêdu s¹ pracownikami samorz¹dowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o pracownikach
samorz¹dowych.
2. Ÿ ród³em stosunku pracy pracownika Urzêdu jest:
1) wybór (dla Wójta),
2) powo³anie przez Wójta w drodze zarz¹dzenia dla
Zastêpcy,
3) powo³anie przez Radê na wniosek Wójta dla Sekretarza i Skarbnika,
4) umowa o pracê lub mianowanie dla pozosta³ych
pracowników.
3. Do dokonywania czynnoœci z zakresu stosunku pracy Wójta w³aœciwa jest Rada lub Przewodnicz¹cy w
zakresie ustalonym przez Radê.
4. Wynagrodzenie Wójta okreœla Rada stosown¹
uchwa³¹.
5. Do dokonywania czynnoœci z zakresu stosunku pracy pracowników Urzêdu w³aœciwy jest Wójt jako kierownik Urzêdu.

6. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do
pracowników samorz¹dowych oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
CZÊŒÆ VII
ZASADY I TRYB OG£ASZANIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ORAZ ZASADY DOSTÊPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
§ 85
Obywatelom udostêpnia siê informacje publiczne na
zasadach okreœlonych w Ustawie o dostêpie do informacji publicznej
§ 86
1. Informacje publiczne wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych udostêpnia siê w szczególnoœci:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w „Biuletynie Informacyjnym Gminy Gniewino”,
3) na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie.
2. Informacja publiczna mo¿e byæ udostêpniana tak¿e
na stronach internetowych Gminy oraz w inny zwyczajowo przyjêty sposób.
§ 87
1. Dokumenty urzêdowe wynikaj¹ce z wykonywania
zadañ publicznych s¹ udostêpniane w referatach
Urzêdu, w zakresie prowadzonych przez nie spraw,
zgodnie z podzia³em zadañ okreœlonym w regulaminie organizacyjnym Urzêdu.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dotycz¹ca
spraw o charakterze indywidualnym jest udostêpniana z zachowaniem ustawowych wymogów ochrony
danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic, a tak¿e zasad udostêpniania akt administracyjnych.
3. Udostêpnienie polega w szczególnoœci na umo¿liwieniu zapoznania siê z dokumentami, sporz¹dzania notatek i odpisów przez osobê zainteresowan¹.
Ka¿dy przypadek udostêpnienia dokumentów winien
byæ odnotowany w aktach sprawy.
4. Dokumenty stanowi¹ce elementy dokumentacji urzêdowej, zainteresowana osoba przegl¹da w obecnoœci pracownika Urzêdu, w miejscu na to przeznaczonym, w godzinach pracy Urzêdu.
CZÊŒÆ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 88
Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego uchwalenia.
§ 89
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie maja przepisy ustaw.
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Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Gniewino
przyjętego Uchwałą Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 października 2006 r.
Mapa Gminy Gniewino
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Opis granic Gminy Gniewino
Gmina Gniewino graniczy poczynaj¹c od pó³nocy i posuwaj¹c siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara z nastêpuj¹cymi gminami:
Gmin¹ Krokowa poprzez:
— nieczynn¹ liniê kolejow¹ relacji Wejherowo–Garczegorze po³o¿on¹ we wsi Bychowo,
— grunty prywatne po³o¿one w miejscowoœci Toliszczek,
— kompleksy leœne Nadleœnictwa Wejherowo w miejscowoœci Toliszczek i Nadole,
— zachodni brzeg Jeziora ¯arnowieckiego wraz z obwa³owaniem poczynaj¹c od Nadola (droga w kierunku
Brzyna) w kierunku pó³nocnym, do ujœcia rzeki Piaœnicy z Jeziora,
— wschodni¹ liniê brzegow¹ Jeziora ¯arnowieckiego
w kierunku gruntów po³o¿onych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ¯arnowiec – Tczew, wraz z czêœci¹
tych gruntów,
— rzekê Piaœnicê, pocz¹wszy od jej ujœcia do Jeziora
¯arnowieckiego na wysokoœci wylotu kana³u Elektrowni Wodnej – do gruntów prywatnych po³o¿onych
w Opalinie.
Gmin¹ Wejherowo poprzez:
— kompleksy leœne Nadleœnictwa Wejherowo oraz grunty prywatne od Opalina do drogi powiatowej Wejherowo–¯elazna (Rybska Karczma),

— gminn¹ drogê gruntow¹ kierunek Rybska Karczma
– S³uszewo,
— rzekê Redê.
Gmin¹ Luzino poprzez:
— rzekê Redê od wysokoœci S³uszewa do gminnej drogi gruntowej Chynowie – Zielnowo,
— kompleksy leœne Nadleœnictwa Choczewo.
Gmin¹ £êczyce poprzez:
— kompleksy leœne Nadleœnictwa Choczewo obejmuj¹ce miejscowoœci Chynowie, £êczyn Dolny, D¹brówkê, Salino i Salinko.
Gmin¹ Choczewo poprzez:
— kompleksy leœne Nadleœnictwa Choczewo obejmuj¹ce grunty wsi Salinko,
— grunty prywatne w miejscowoœciach Salinko i Mierzyno,
— rzekê Bychowsk¹ Strugê na odcinku od wsi Mierzyno do Jeziora Choczewskiego,
— wschodni¹ liniê brzegow¹ Jeziora Choczewskiego,
— kompleks Leœny Nadleœnictwa Choczewo we wsi
Perlino,
— grunty prywatne po³o¿one w miejscowoœciach Perlino i Bychowo oraz kompleksy leœne Nadleœnictwa
Choczewo we wsi Bychowo – do wysokoœci nieczynnej linii kolejowej Wejherowo–Garczegorze.

Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Gniewino
przyjętego Uchwałą Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 października 2006 r.
HERB GMINY GNIEWINO
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Opis herbu Gminy Gniewino:
Herbem gminy Gniewino jest wizerunek gryfa wpisany w podkowę. Pole herbu stanowi tarcza
herbowa typu gotyckiego w kolorze granatowym. W części centralnej tarczy znajduje się wpisany w
podkowę wizerunek ukoronowanego gryfa. Centralnie na szczycie podkowy oraz u dołu, po obu jej
stronach znajdują się równej wielkości krzyże. Gryf przedstawiony jest w kolorze czerwonym z
czarnym ogonem i dziobem. Krzyże oraz korona gryfa mają kolor żółty. Podkowa otaczająca gryfa jest
biała.

Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Gniewino
przyjętego Uchwałą Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 października 2006 r.

Wzór pieczęci Gminy Gniewino
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Gniewino przyjêtego
Uchwa³¹ Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
REGULAMIN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY GNIEWINO
I. Postanowienia ogólne
1. Komisja Rewizyjna jest wewnêtrznym organem Rady Gminy, zwanym dalej Komisj¹.
2. Komisja podlega Radzie Gminy i dzia³a w jej imieniu.
3. Komisja sk³ada siê z trzech radnych, w tym przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego. Jeœli Rada Gminy utworzy³a kluby, wówczas w sk³ad Komisji wchodzi
po jednym przedstawicielu ka¿dego klubu; w takim
przypadku liczba cz³onków Komisji mo¿e byæ wiêksza ni¿ trzy osoby.
4. Cz³onkowie Komisji wybierani s¹ przez Radê Gminy w g³osowaniu jawnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje w
tym samym trybie.
5. Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji, w przypadku rozpatrywania zagadnieñ wymagaj¹cych specjalistycznej wiedzy, Komisja mo¿e korzystaæ z opinii
ekspertów i doradców spoza Rady.
6. Eksperci i doradcy zapraszani na posiedzenia Komisji nie maj¹ prawa g³osu.
7. W sk³ad komisji nie mog¹ wchodziæ przewodnicz¹cy
oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy.
8. W razie objêcia funkcji okreœlonych w pkt 7 cz³onek
Komisji zostaje odwo³any, a do czasu odwo³ania zostaje zawieszony przez przewodnicz¹cego Komisji.
II. Zakres dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Komisja przeprowadza kontrolê na podstawie uchwalanego przez Radê Gminy rocznego planu kontroli,
aktualizowanego w okresach pó³rocznych.
2. Komisja jest g³ównym organem kontroli finansowej
Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
3. Komisja przedstawia Radzie Gminy sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci nie rzadziej ni¿ raz na rok.
4. W ramach swych uprawnieñ Komisja w szczególnoœci kontroluje:
1) sposób opracowania i jakoœæ projektów uchwa³
Rady Gminy,
2) sposób wykonywania uchwa³ Rady Gminy,
3) realizacjê inwestycji, obrót mieniem komunalnym
i jego ochronê, jakoœæ us³ug œwiadczonych na
rzecz Gminy przez ró¿ne podmioty, wype³nianie
funkcji nadzoru wobec jednostek gospodarki pozabud¿etowej,
4) stan i sposób wykonania bud¿etu Gminy, w tym
g³ównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowoœci,
5) sposób wykonywania funkcji pracodawcy wobec
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) stopieñ i sposób wykonywania zadañ zleconych.

Poz. 577

5. Ponadto Komisja korzystaj¹c ze swych uprawnieñ
opiniodawczo–wnioskowych:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu gminy,
2) wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
3) opiniuje wnioski o odwo³anie Wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium,
4) opiniuje i rozpatruje sprawy przekazane Komisji
przez Radê Gminy lub jej Przewodnicz¹cego,
5) ustosunkowuje siê do sprawozdañ z dzia³alnoœci
finansowej Gminy Gniewino.
6) wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ wraz z
przygotowaniem projektów uchwa³,
7) bada terminowoœæ za³atwiania przez Wójta i administracjê samorz¹dow¹ postulatów, wniosków i
skarg mieszkañców Gminy.
6. Uprawnienia kontrolne Komisja wykonuje poprzez:
1) wgl¹d do dokumentów i akt zwi¹zanych z przedmiotem kontroli w jednostce kontrolowanej,
2) wystêpowanie do kierowników jednostek kontrolowanych o udzielanie wszelkich wyjaœnieñ zwi¹zanych z przedmiotem kontroli.
7. W swojej dzia³alnoœci Komisja przestrzega nastêpuj¹cych zasad:
1) przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta Gminy i kierownika jednostki kontrolowanej o terminie
zamierzonej kontroli,
2) kontrolê przeprowadza w obecnoœci przedstawiciela jednostki kontrolowanej,
3) po zakoñczeniu kontroli sporz¹dza protokó³ z przebiegu kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, a
nastêpnie przedstawia protokó³ na najbli¿szej sesji Rady; po jednym egzemplarzu protoko³u kontroli otrzymuj¹ Przewodnicz¹cy Rady, Wójt Gminy i
kierownik jednostki kontrolowanej.
8. Protokó³ pokontrolny winien zawieraæ:
1) datê i sk³ad osobowy zespo³u kontroluj¹cego,
2) temat kontroli i nazwiska osób uczestnicz¹cych w
kontroli spoza sk³adu Rady,
3) treœæ protoko³u z powo³aniem siê na dokumenty
lub przepisy prawa,
4) wnioski,
5) rodzaj i iloœæ za³¹czników,
6) podpisy zespo³u kontroluj¹cego oraz pozosta³ych
cz³onków Komisji.
III. Posiedzenia Komisji
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy, ponadto posiedzenie mo¿e zwo³aæ Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
3. Zwo³anie posiedzenia Komisji powinno byæ po³¹czone ze wskazaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Komisja dzia³a kolegialnie wyra¿aj¹c swoje stanowisko w formie uchwa³y.
5. Dla wa¿noœci uchwa³y niezbêdny jest udzia³ w posiedzeniu co najmniej 2/3 sk³adu Komisji.
6. Komisja podejmuje uchwa³y wiêkszoœci¹ g³osów. W
przypadku równej iloœci g³osów „za” i „przeciw”, rozstrzygaj¹cym jest g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
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Załącznik Nr 5
Do Statutu Gminy Gniewino
przyjętego Uchwałą Nr 422/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 października 2006 r.

Wzór pieczęci Wójta Gminy Gniewino

578
UCHWA£A Nr 46/385/2006
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 75/331/2005 Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia w drodze regulaminu wysokoœci stawek i
szczegó³owych warunków przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
szczegó³owego sposobu obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych
zastêpstw oraz okreœlenia szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiatowych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 30 ust. 6,

art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 5 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z
póŸn. zm.). Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 75/331/2005 Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia w drodze regulaminu wysokoœci stawek i szczegó³owych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
szczegó³owego sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw oraz okreœlenia szczegó³owych zasad przyzna-
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wania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiatowych gminy
wprowadza siê zmiany okreœlone w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Dariusz Purzycki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 46/385/2006
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
W regulaminie okreœlaj¹cym wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw oraz okreœlaj¹cy szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oœwiatowych gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W tytule regulaminu po s³owach „wyp³acania dodatku mieszkaniowego” dodaje siê „oraz dodatku za wys³ugê lat”.
2) Dotychczasowy rozdzia³ VI regulaminu – przepisy
koñcowe oznaczony zostaje jako VII, natomiast rozdzia³ VI otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
„Dodatek za wys³ugê lat
§ 13
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy
rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie
mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14
Przy ustalaniu prawa do dodatku za wys³ugê lat stosuje siê zasady i normy wymienione w § 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.).
§ 15
Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1. pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki
dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

2. za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca,
3. za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z
powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z
ubezpieczenia spo³ecznego.
§ 16
Dodatki za wys³ugê lat dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dla dyrektorów Wójt Gminy.
§ 17
Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê „z góry” w terminach wyp³at wynagrodzenia.”
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UCHWA£A Nr 48/387/2006
Rady Gminy G³ówczyce
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek za zajêcie 1 m2
pasa drogowego dróg, których w³aœcicielem jest Gmina G³ówczyce.
Na podstawie art. 18ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.01.142.1591
ost.zm.2002.10.27 Dz.U.02.113.984)oraz art. 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t.Dz.U z 2004 r.Nr.204 poz. 2086 z póŸn.zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³at za zajmowanie 1 m 2 pasa drogowego dróg, których w³aœcicielem jest Gmina G³ówczyce, na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym
2. umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w
celach innych ni¿ wymienione w pkt.1–3 w wysokoœci
okreœlonej w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Dariusz Purzycki
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Załącznik
do uchwały Nr 48/387/2006
Rady Gminy Główczyce
z dnia 24 października 2006 r.
I . Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
Lokalizacje Charakterystyka drogi

Stawka opłat za
zajęcie do 50 %
szerokości jezdni
zł /m ²/ dzień

Stawka opłaty za
zajęcie chodnika
lub ścieżki
rowerowej

Stawka opłaty za
zajęcie powyżej
50% szerokości
jezdni
zł /m ²/ dzień

zł /m ²/ dzień

Stawka opłaty za
zajęcie zieleni
przydrożnej lub
pobocza
zł /m ²/ dzień

Drogi i ulice na terenie
m. Główczyce

5

6

4

3

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni twardej w
terenach zabudowanych

4

5

3

2

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni twardej w
terenach
niezabudowanych

3

4

2

1

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni gruntowej

3

4

2

1

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowany jest jak zajęcie pasa drogowego za 1
dzień. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m ² pobiera się opłatę jak za 1 m².
II. Stawki opłat całorocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Lokalizacja – charakterystyka
drogi

Urządzenie umocowane w obrębie :
Jezdni

Chodnika i ścieżki
rowerowej

Pobocza , pasa zieleni,
rowu przydrożnego

zł /m ²/ rok

zł /m ²/ rok

zł /m ²/ rok

Drogi i ulice na terenie
m.Główczyce

120

80

60

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni twardej w
terenach zabudowanych

100

80

60

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni twardej w
terenach niezabudowanych

80

60

40

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni gruntowej

60

40

20

Roczne stawki opłat w wysokości określonej powyżej obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urządzenia na okres krótszy niż rok wysokość opłat
obliczenia jest proporcjonalne do liczby miesięcy umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym.
Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu pionowego mniejszymi niż 1m ² pobiera się
opłatę jak za 1 m ².
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Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Lokalizacja –
charakterystyka drogi

Stawka opłaty za powierzchnie obiektu budowlanego
w obrębie
Chodnika i ścieżki
rowerowej

Stawka oplaty za
powierzchnię reklamy

Pobocze i innych
elementów pasa
drogowego

zł /m ²/ dzień

zł /m ²/ dzień

zł /m ²/ dzień

Drogi i ulice na terenie
m.Główczyce

2

1

2

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni twardej w
terenach zabudowanych

2

1

2

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni twardej w
terenach
niezabudowanych

2

1

0

1

1

0

Pozostałe drogi gminne
o nawierzchni gruntowej
•
IV.

znak „ 0 ” oznacza zakaz umieszczania reklam wynikających z art.39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach
publicznych.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego – wyłączności.

Lokalizacja –
charakterystyka drogi

Stawka opłat za kopertę
dla pojazdu osoby o
obniżonej sprawności

Stawka opłat za zajęcie
pasa drogowego pod
ogródek konsumpcyjny

Stawka opłaty za zajęcie
pasa drogowego na cele
inne niż wymienione obok

zł /m ²/ dzień

zł /m ²/ dzień

Drogi i ulice na terenie
m.Główczyce

1

1,5

1

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni twardej w
terenach zabudowanych

1

1

1

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni twardej w
terenach
niezabudowanych

-

Pozostałe drogi gminne o
nawierzchni gruntowej

-

zł /m ²/ dzień

-

0,5

580
UCHWA£A Nr II/18/06
Rady Miasta Gdyni
z 30 listopada 2006 r.
w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówk¹ na 2007 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z
6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 204/04, poz. 2088 z póŸn. zmianami), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co nastêpuje:

0,5

§1
Ustala siê limit 100 nowych licencji na wykonywanie
krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami
osobowymi na rok 2007.
§2
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
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UCHWA£A Nr XXXIX/262/06
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIV/148/05 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2005–2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i pkt 15, art. 40
ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.Nr 172
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17.poz. 128),
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. Nr 31,poz. 266), Rada Miejska w Czarnem
uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/148/05 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Czarne w latach 2005–2009 (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 72 poz. 1392) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Dotychczasowy § 4 uchwa³y staje siê § 4 ust. 1 i dodaje sie ust. 2 do 5 w brzmieniu:
„2.Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych bêdzie kontynuowana na zasadach okreœlonych w ustawach:
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. i z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.),
3. Sprzeda¿y podlegaj¹ budynki i lokale mieszkalne
w zasobach komunalnych gminy z zgodnie z
uchwa³¹ nr XII/57/03 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 paŸdziernika 2003 r w sprawie okreœlenia zasad nabycia zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2004 r. Nr 12 poz. 231) z wy³¹czeniem lokali socjalnych i tymczasowych,
4. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stosowane bêd¹ bonifikaty w sposób okreœlony w uchwale Nr
XVIII/95/04 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22
czerwca 2004 r. w sprawie pierwszeñstwa w nabywaniu lokali, zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu, udzielania bonifikat oraz stawki
procentowej op³aty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2004 r.Nr 101, poz. 1796) zmienionej
uchwa³¹ XIX/108/04 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 29 wrzeœnia 2004 r.(Dz.Urz.Woj. Pom. z 2004
r.Nr 157 poz. 261) oraz zasady wynikaj¹ce z przepisów, o których mowa w ust. 2,

5. Kaucja mieszkaniowa za nabyty lokal wp³acona
przez najemcê przed dniem 12 listopada 1994 r.
podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia nabycia lokalu na w³asnoœæ w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego z bonifikat¹ – w kwocie odpowiadaj¹cej piêciokrotnoœci wartoœci miesiêcznego czynszu
mieszkalnego obowi¹zuj¹cego w dniu nabycia
lokalu na w³asnoœæ, lecz nie wiêcej ni¿ 1.500 z³,
2) w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego bez
bonifikaty w kwocie odpowiadaj¹cej dziesiêciokrotnoœci wartoœci miesiêcznego czynszu obowi¹zuj¹cego w dniu nabycia lokalu na
w³asnoœæ,lecz nie wiêcej ni¿ 3.000 z³”.
2. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Do paŸdziernika 2008 r. nie przewiduje siê istotnych zmian w zakresie zarz¹dzania i administrowania zasobem mieszkaniowym gminy, a po
wygaœniêciu umowy zostanie og³oszony przetarg
na zarz¹dzanie i administrowanie,
2. Zarz¹dzanie i administrowanie nieruchomoœciami zabudowanymi gminnymi budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowymi w
budynkach wspólnot mieszkaniowych, budynkami gospodarczymi przynale¿nymi do lokali komunalnych powierzone zosta³o dla Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spó³ka z o.o w Czarnem zatrudniaj¹cego osobê posiadaj¹c¹ licencjê
zawodow¹ zarz¹dcy nieruchomoœci w sposób
okreœlony w umowie o zarz¹dzanie nieruchomoœciami, zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm) i Kodeksem
cywilnym,
3. Sposób ustalania i wysokoœæ wynagrodzenia oraz
zasady p³atnoœci za wykonywanie zarz¹du ustalono w umowie o zarz¹dzanie nieruchomoœciami,
4. Wp³ywy z op³at z tytu³u najmu lokali mieszkalnych
obejmuj¹ce czynsz i op³aty niezale¿nie oraz z tytu³u najmu lokali u¿ytkowych s¹ dochodami bud¿etu,
5. Na pokrycie kosztów zarz¹du budynkami i lokalami komunalnymi oraz wykonywanych remontów
Gmina uiszczaæ bêdzie Zarz¹dzaj¹cemu cenê
umown¹ bazow¹ ustalon¹ w wyniku przetargu w
formie op³at miesiêcznych w sposób okreœlony w
umowie o zarz¹dzanie nieruchomoœciami”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Czarne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie p o up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
Manfred Rückemann
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UCHWA£A Nr XXXIX/265/06
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie udzielania przez Gminê Czarne pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomoœci
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) w zwi¹zku z
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159
ze zmianami) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Maj¹c na uwadze rozwój przedsiêbiorczoœci na terenie miasta i gminy Czarne wprowadza siê zwolnienia z
podatku od nieruchomoœci udzielane przedsiêbiorcom,
na zasadach i warunkach okreœlonych w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U.Nr 142, poz. 1017).
§2
Zwolnienia udzielane na podstawie niniejszej uchwa³y obejmuj¹ nieruchomoœci po³o¿one na terenie miasta i
gminy Czarne wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:
1) zakoñczenie nowej inwestycji nast¹pi nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2008 roku
2) wykorzystywanie nowej inwestycji na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w okresie zwolnienia,
3) utworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ w terminie 2 lat od dnia zakoñczenia
inwestycji.
§3
Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1) dokonanie zg³oszenia przed rozpoczêciem realizacji
inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. o
zamiarze korzystania z pomocy przez przedsiêbiorcê na podstawie niniejszej uchwa³y w formie wype³nionego formularza zg³oszeniowego, stanowi¹cego
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
2) utrzymania nowej inwestycji lub nowo utworzonych
miejsc pracy dla mieszkañców miasta i gminy Czarne co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia
§4
1. Zwolnienie z tytu³u nowej inwestycji, przys³uguje nie
d³u¿ej jednak ni¿ przez okres 5 lat od ukoñczenia inwestycji.
2. Zwolnienie z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ przys³uguje nie d³u¿ej
jednak ni¿ przez okres:
— 1 roku je¿eli utworzono co najmniej 5 nowych
miejsc pracy,

— do 2 lat je¿eli utworzono co najmniej 10 nowych
miejsc pracy,
— do 3 lat je¿eli utworzono co najmniej 15 nowych
miejsc pracy,
— do 4 lat je¿eli utworzono co najmniej 20 nowych
miejsc pracy
— do 5 lat je¿eli utworzono co najmniej 30 nowych
miejsc pracy.
3. Zwolnienia o którym mowa w ust. 1 i 2 nie mo¿e przekroczyæ nale¿nego w okresie zwolnienia podatku od
nieruchomoœci.
§5
Po spe³nieniu warunków okreœlonych w niniejszej
uchwale przedsiêbiorca obowi¹zany jest do z³o¿enia
wniosku o udzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomoœci na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y, w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy zwi¹zanych
z now¹ inwestycj¹
§6
1. Przedsiêbiorca traci prawo do zwolnienia z podatku
od nieruchomoœci w przypadku:
1) wprowadzenia w b³¹d organu podatkowego, co do
spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia,
2) zbycia nieruchomoœci lub jej czêœci, bêd¹cej przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomoœci
na podstawie niniejszej uchwa³y przed up³ywem
5 lat od dnia zakoñczenia realizacji inwestycji
3) gdy nowa inwestycja lub zwiêkszone zatrudnienie
nie zostan¹ utrzymane przez okres 5 lat od dnia zakoñczenia realizacji inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy
4) postawienia przedsiêbiorcy w stan likwidacji lub
og³oszenie upad³oœci.
2. W przypadku powstania okolicznoœci powoduj¹cych
utratê zwolnienia w trakcie trwania zwolnienia przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zg³osiæ to zdarzenie w
terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku
od nieruchomoœci przedsiêbiorca zobowi¹zany jest
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami za
ca³y okres przez jaki korzysta³ ze zwolnienia.
4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, w tym
tak¿e sprawdzania ze stanem faktycznym dokumentów i informacji sk³adanych przez przedsiêbiorcê.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej treœci w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
Manfred Rückemann

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 40

— 2519 —

583
UCHWA£A Nr VI/89/07
Rady Miasta Gdañska
z dnia 18 stycznia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miasta Gdañska Nr XXIX/
936/04 z dnia 28 paŸdziernika 2004 roku w sprawie
ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy
œrodkami gminnego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153; poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601; zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 130,
poz. 1112, Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; z
2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 281, poz. 2780, Nr 165,
poz. 1678; z 2006r Nr 133, poz. 935), art. 4 ust. 1 ust 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i
Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz.U. z
2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr199,
poz. 1937) w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050;
zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; Dz.U. z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302: Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959,
Nr 210, poz. 2135) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdañska z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki bud¿etowej
Miasta Gdañska pod nazw¹ Zarz¹d Transportu Miejskiego w Gdañsku. Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miasta Gdañska Nr XXIX/936/04 z
dnia 28 paŸdziernika 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy œrodkami gminnego transportu zbiorowego zmienionej uchwa³ami
Nr XXXIII/1013/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., Nr XXXVII/
1230/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr XXXVIII/1275/05
z dnia 19 maja 2005 r., Nr XLI/1372/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr XLV/1570/05 z dnia 24 listopada 2005 r.,
Nr XLIX/1665/06 z dnia 30 marca 2006 r., Nr L/1716/06
z dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz Nr LIV/1836/06 z dnia
31 sierpnia 2006 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 ust. 2 po s³owie „Miejskiej” skreœla siê s³owa:
„obs³ugiwanych przez Zak³ad Komunikacji Miejskiej”.
2. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Do korzystania z gminnego transportu zbiorowego
organizowanego przez Miasto Gdañsk uprawniaj¹
bilety jednorazowe papierowe, bilety okresowe, dokumenty uprawniaj¹ce do przejazdu bezp³atnego,
oraz inne rodzaje biletów potwierdzaj¹ce uiszczenie
op³aty za przejazd pod warunkiem, ¿e podmiot kon-
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troluj¹cy ma mo¿liwoœæ sprawdzenia wa¿noœci uiszczonej op³aty lub uprawnienia”.
3. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Podmiotem uprawnionym do emisji biletów jednorazowych i okresowych jest Zarz¹d Transportu Miejskiego w Gdañsku, zwany dalej ZTM.”
4. w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt2, pkt 4a, pkt 5a oraz w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y pkt III.1), 2a), 3a) i 4a) liczbê
„18” zastêpuje siê odpowiednio liczb¹ „20”
5. w § 4 ust. 1 dodaje siê pkt. 6, 7 i 8 o treœci:
„6) 30 – dniowe na jedn¹ trasê wa¿ne od poniedzia³ku do pi¹tku, przez 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupuj¹cego, na
odleg³oœæ do 6, 12, 20 i ponad 20 przystanków,
7) 30 – dniowe na jedn¹ trasê wa¿ne we wszystkie dni
tygodnia, przez 30 kolejnych dni kalendarzowych
od dnia wskazanego przez kupuj¹cego, na odleg³oœæ do 6, 12, 20 i ponad 20 przystanków,
8) 30 – dniowe sieciowe – wa¿ne przez 30 kolejnych
dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez
kupuj¹cego,”
6. § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„miesiêczne sieciowe. ”
7. w § 4 ust. 5 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu
”Bilety okresowe miesiêczne sieciowe wa¿ne we
wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych.”
8. § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Bilet okresowy tworzy karta elektroniczna wydana
przez ZTM lub inny podmiot, z którym ZTM zawar³
stosown¹ umow¹, do³adowana biletem o wartoœci
zgodnej z taryf¹, okresem obowi¹zywania i tras¹
przejazdu. Karta elektroniczna musi zawieraæ:
a) nadrukowane na karcie: zdjêcie posiadacza karty
oraz dane posiadacza karty: imiê i nazwisko,
b) zapisane elektronicznie wewn¹trz karty: Numer
PESEL i adres zameldowania (miejscowoœæ, ulica,
nr domu i mieszkania)”.
9. W § 4 ust. 8 s³owa „Znaczki do biletu okresowego” zastêpuje siê s³owami „Bilety okresowe”
10. W § 8 ust. 2 pkt 4) cyfrê „18” zastêpuje siê cyfr¹ „16”.
11. W § 8 ust. 2 pkt 5) skreœla siê s³owa „oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci lub renciœci otrzymuj¹ dodatki rodzinne” oraz po s³owie „ZUS” dodaje
siê s³owa „lub innego zak³adu ubezpieczeñ spo³ecznych (np. KRUS).”
12. W § 9 ust. 2 pkt 2) s³owa „(art. 153 ustawy z dnia 12
wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym – Dz.U. Nr
65,poz. 385 oraz art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca
1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych – Dz.U.
Nr 96, poz. 590) zastêpuje siê s³owami „ (art. 188
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wy¿szym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365)”.
13. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Bilet okresowy, o którym mowa w § 4 ust. 7 jest niewa¿ny, je¿eli:
a) pos³uguje siê nim osoba inna ni¿ wskazana na karcie lub
b) karta nie zosta³a do³adowana na dany okres, co
zosta³o stwierdzone podczas kontroli lub
c) karta jest nieczytelna przez czytnik kontrolerski.”
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14. W § 10 ust. 4 lit c) s³owa „ (tj. legitymacji biletowej
ze znaczkiem z trwale wpisanym na nim d³ugopisem
lub atramentem numerem legitymacji biletowej)” zastêpuje siê s³owami „tj. karty elektronicznej do³adowanej przed kontrol¹ biletow¹ wa¿nym biletem
okresowym”.
15. W § 11 ust. 1 pkt 2) skreœla siê s³owa „– za zabieranie ze sob¹ do pojazdu zwierz¹t i rzeczy, za których
przewóz taryfa przewiduje op³aty – bez uiszczenia
tych op³at,”

§2
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXIX/936/04 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 paŸdziernika 2004 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Punkt IV za³¹cznika Nr 1do uchwa³y „Ceny biletów na
linie zwyk³e, przyspieszone i poœpieszne oraz wysokoœæ
op³at dodatkowych” otrzymuje brzmienie:

IV. Opłaty dodatkowe za:
- przejazd bez biletu
- przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub rzeczy
dopuszczonych do przewozu na szczegółowych – bez zachowania tych
warunków niedozwolonych
-zatrzymanie lub zmianę trasy

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.

Płatne w
Płatne w
ciągu 7 dni term. późn.
98,00
140,00
39,20

56,00
420,00

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 marca 2007 r.

§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
Bogdan Oleszek
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