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818
UCHWA£A Nr 463/XLII/2006
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta £eby do
kategorii dróg gminnych.
Na podstawie:
— Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o saNr drogi
1300G

morz¹dzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1591 z póŸn. zmianami)
— Art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086 z póŸn. zmianami)
po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Lêborskiego
Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych ni¿ej wymienione drogi po³o¿one na obszarze miasta £eby:

Przebieg drogi
ul. 11 Listopada
ul. Plac Dworcowy
ul.Turystyczna
ul. Kościuszki
ul. Wojska Polskiego
ul. Nadmorska
ul. Nowęcińska
Ul. Powstańców Warszawy

1301G
1313G
1331G
1302G

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
Wojciech Œnioszek

819
UCHWA£A Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Milwino.
Na podstawie art. l8 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40

Długość [m]
284
506
1.352
1.385
644
1645
1.026
829

ust. 1 i 2 pkt 3, art., 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 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 oraz art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606,
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2253, z 2006 r. Nr 73
poz. 501) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Milwino, który stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/2005/97 Rady Gminy
Luzino z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw Gminy Luzino, w czêœci dotycz¹cej Statutu So³ectwa Milwino.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
Statut So³ectwa Milwino
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Milwino, zwanego dalej „so³ectwem”, w
tym:
1) nazwê i obszar dzia³ania so³ectwa,
2) zakres zadañ przekazanych so³ectwu przez gminê
oraz sposób ich realizacji,
3) organizacjê i zadania so³ectwa,
4) zasady i tryb wyboru organów oraz ich odwo³ywania,
5) zasady gospodarki finansowej i gospodarki mieniem,
6) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy
nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Luzino,
2) so³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Milwino,
3) statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa
Milwino,
4) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Luzino,
5) Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Luzino,
6) Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa,
7) So³tysie nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,
8) Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ organ
wspieraj¹cy So³tysa,
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej – nale¿y przez to
rozumieæ So³tysa.
§3
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.
2. W zakresie zadañ przydzielonych so³ectwu, z upowa¿nienia gminy, So³tys mo¿e wystêpowaæ przed
s¹dami powszechnymi.
3. Miejsce, w którym urzêduje So³tys musi byæ oznaczone tablic¹ z napisem „SO£TYS” oraz wyposa¿one w tablicê informacyjn¹ so³ectwa.

4. So³ectwo pos³uguje siê pieczêci¹ o treœci „SO£ECTWO MILWINO”.
§4
Utworzenie nowego so³ectwa, jego ³¹czenie, podzia³
lub znoszenie nale¿y do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady.
§5
Z inicjatyw¹ utworzenia lub zmian terytorialnych so³ectwa mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada,
2) mieszkañcy so³ectwa.
§6
1. Obszar dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ
Milwino.
2. Opis granic so³ectwa wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Rozdzia³ II
Zadania so³ectwa oraz sposób ich realizacji
§7
1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oœæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz,
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Do zdañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoœci so³eckiej i jej cz³onków wobec organów gminy, organów
administracji pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu
publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa,
4) dzia³anie na rzecz so³ectwa,
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê,
6) wspó³dzia³anie z Policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa,
7) wspó³pracê z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie so³ectwa,
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego,
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych
na rzecz so³ectwa,
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego,
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji spo³ecznych,
12) gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem,
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13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej w szczególnoœci sygnalizowanie potrzeb
spo³ecznych w zakresie organizowania okreœlonych form pomocy spo³ecznej,
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej,
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych
interesów mieszkañców so³ectwa,
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do so³ectwa.
§8
1. Zadania okreœlone w statucie realizuje siê w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych
problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³pracê w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznych w sprawach
dotycz¹cych Gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwianie radnym kontaktu z wyborcami, miêdzy innymi
w formie spotkañ oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z komisjami Rady, a zw³aszcza rozpatrywanie przez komisjê spraw dotycz¹cych so³ectwa.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawieraj¹c porozumienia okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonywania wspólnych zadañ.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka, jako
organ opiniodawczo – doradczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 7 osób, w tym z So³tysa. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 10
1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
2. Mandat So³tysa wygasa w przypadku:
1) up³ywu kadencji, na któr¹ zosta³ wybrany,
2) utraty praw obywatelskich,
3) odwo³ania w drodze referendum,
4) œmierci,
5) rezygnacji.
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3. W przypadkach okreœlonych w ust. 2 pkt 2, 4, 5 wygaœniêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
4. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Zebrania Wiejskiego lub na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców, na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2000
roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88 poz. 985 z
póŸ.zm.).
5. Po up³ywie kadencji dotychczasowy So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego So³tysa.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie, So³tys oraz Rada So³ecka dzia³aj¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym
postanowieñ:
1) Statutu Gminy,
2) statutu.
2. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoœci i dostêpu do informacji publicznej.
3. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci oraz z dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 12
Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Rady So³eckiej,
2) uchwalanie rocznego planu wydatków so³ectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdania So³tysa z wykonania
rocznego planu wydatków so³ectwa,
4) uchwalanie zasad zarz¹du mieniem przekazanym
do dyspozycji so³ectwa,
5) wyra¿anie stanowiska w przypadku wyst¹pienia organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê,
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.
§ 13
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania stale zamieszkuj¹ na
terenie so³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
2. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania
w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub udzielenia wyjaœnieñ.
§ 14
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi,
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4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci
zg³oszonych wniosków i wypowiedzi,
5) udzia³u w g³osowaniu,
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania do Rady So³eckiej.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 15 mieszkañców so³ectwa,
3) na pisemny wniosek Rady So³eckiej,
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Zebrania Wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóŸniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. W przypadku nie zwo³ania Zebrania Wiejskiego przez
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej na wniosek, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, Zebranie Wiejskie
zwo³uje Wójt.
§ 16
1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie og³oszeñ na terenie so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed
terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców, którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§ 17
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
2. Porz¹dek obrad ustala Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Podlega on zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie.
3. Je¿eli Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej nie mo¿e prowadziæ obrad Zebrania Wiejskiego, wyznacza zastêpcê, który przejmuje uprawnienia i obowi¹zki
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej w zakresie prowadzenia obrad Zebrania Wiejskiego, na czas okreœlony.
4. Porz¹dek obrad mo¿e byæ zmieniony lub uzupe³niony na wniosek ka¿dego cz³onka Zebrania Wiejskiego, zg³oszony nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
dyskusji nad pierwszym punktem porz¹dku obrad,
ustalonego zgodnie z ust. 2.
5. Wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzglêdniony, je¿eli popiera go nie mniej ni¿ 1/10 obecnych
cz³onków Zebrania Wiejskiego. W innym przypadku,
o zmianie lub uwzglêdnieniu porz¹dku obrad na wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4, decyduje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
6. Osoby uprawnione do udzia³u w Zebraniu Wiejskim
odnotowuj¹ swoj¹ obecnoœæ na liœcie obecnoœci wy³o¿onej do podpisu w miejscu, w którym odbywa siê

zebranie. Lista obecnoœci jest za³¹cznikiem do protoko³u Zebrania Wiejskiego i s³u¿y do stwierdzenia
prawomocnoœci obrad.
§ 18
1. Przebieg Zebrania Wiejskiego jest protoko³owany.
Protoko³owanie wypowiedzi nie maj¹cych istotnego
znaczenia lub g³osów nieformalnych mo¿e byæ pominiête, na polecenie Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej. W tym wypadku w protokole zamieszcza siê
jedynie adnotacjê o pominiêciu zapisu wypowiedzi
lub g³osu. Uzasadnienia wniosków o podjêcie uchwa³y protoko³owane s¹ zawsze w ca³oœci.
2. G³osu w dyskusji udziela Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Czas jednego wyst¹pienia nie powinien przekroczyæ 5 minut.
3. Protokó³ z Zebrania Wiejskiego powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu Wiejskim, stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) informacjê So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków,
5) podjête uchwa³y i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty
zapis o liczbie g³osów oddanych „za”, „przeciw”,
”wstrzymuj¹cych siê”,
6) podpis Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej i protokolanta.
§ 19
1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ w obecnoœci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy
mieszkañcy so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze
siê wymagana liczba uprawnionych do g³osowania
mieszkañców so³ectwa, Zebranie Wiejskie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek obrad zwo³uje siê w drugim
terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póŸniej. W tym przypadku dla wa¿noœci Zebrania Wiejskiego nie jest wymagana obecnoœæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa w liczbie okreœlonej w ust. 1.
§ 20
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów co oznacza,
¿e przechodzi wniosek, który uzyska³ wiêksz¹ liczbê
g³osów – osób uprawnionych i uczestnicz¹cych w
Zebraniu Wiejskim – „ za” ni¿ g³osów „przeciw”.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na
wniosek co najmniej 1 uprawnionych do g³osowania,
obecnych na zebraniu.
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Podtytu³: So³tys – Rada So³ecka

§ 24

§ 21

1. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje so³tys, który
przewodniczy tym posiedzeniom.
3. O terminie posiedzenia Rady So³eckiej zawiadamia
siê mieszkañców so³ectwa poprzez wywieszenie
og³oszeñ na 3 dni przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ,
bez prawa do g³osowania, radni mieszkaj¹cy na terenie so³ectwa.

Do zakresu dzia³ania So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
2) reprezentowanie so³ectwa wobec organów gminy,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
4) uczestnictwo w akcji maj¹cej na celu pomoc w so³ectwie w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych, w szczególnoœci poprzez wykonywanie
zarz¹dzeñ Wójta,
5) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
6) uczestniczenie w sesjach oraz w spotkaniach z radnymi gminy poœwiêconych realizacji zadañ Gminy,
7) sk³adanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków so³ectwa, najpóŸniej do 30 marca roku
nastêpnego po roku, którego dotyczy³ plan,
8) sk³adanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania z dzia³alnoœci,
9) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
10) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z zarz¹dzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym,
11) wspó³dzia³anie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji spo³ecznych,
12) opracowywanie projektów inicjatyw spo³ecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy,
13) organizowanie spotkañ radnych gminy i Wójta z
mieszkañcami so³ectwa, zg³aszanie wniosków do
komisji Rady,
14) tworzenie warunków wspó³pracy z innymi so³ectwami gminy,
15) organizowanie ¿ycia kulturalno – oœwiatowego so³ectwa.
§ 22
1. Pe³nienie obowi¹zków So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Rada ustanawia na okres kadencji organów gminy,
zasady na jakich So³tysowi przys³uguje dieta.
§ 23
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa w szczególnoœci poprzez:
1) wydawanie opinii,
2) przygotowywanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania,
3) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz so³ectwa,
5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
(so³eckich) w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i
wypoczynku,
6) konsultacjê spraw przedstawionych przez So³tysa
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 25
Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê spo³ecznie.
§ 26
1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno – biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów oraz w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e wyznaczyæ pracownika Urzêdu
Gminy do kontaktu z so³ectwem.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru organów so³ectwa oraz ich
odwo³ywania
§ 27
So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
§ 28
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na So³tysa ma obywatel polski, który najpóŸniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze
dzia³ania danego so³ectwa.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem s¹du,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
§ 29
Prawo wybieralnoœci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania.
§ 30
1. Wójt organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich
przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.
2. Wybory przeprowadzaj¹:
1) Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru So³tysów,
2) So³eckie komisje wyborcze.
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§ 31
Do zadañ Wójta nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego,
2) powo³ywanie i odwo³ywanie komisji wyborczych.
§ 32
Do zadañ Gminnej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez so³eckie komisje wyborcze,
2) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoœæ so³eckich komisji wyborczych,
3) udzielanie so³eckim komisjom wyborczym wyjaœnieñ,
4) przedk³adanie sprawozdania z przebiegu wyborów
na obszarze gminy wraz z ich wynikami Radzie,
5) rejestrowanie kandydatów na So³tysa,
6) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomoœci w trybie okreœlonym w kalendarzu wyborczym,
7) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczenie so³eckim komisjom wyborczym,
8) ustalenie wyników wyborów i og³oszenie ich w trybie okreœlonym niniejszym statutem.
§ 33
Do zadañ so³eckich komisji wyborczych nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania i podanie ich do publicznej wiadomoœci,
4) przes³anie wyników g³osowania do Gminnej Komisji
Wyborczej.
§ 34
1. Komisje wyborcze powo³uje, najpóŸniej w 21 dniu
przed dniem wyborów Wójt, wskazuj¹c jednoczeœnie
funkcje powo³anych osób.
2. W sk³ad Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3
do 5 osób, bêd¹cych mieszkañcami gminy, w tym 2
osoby z urzêdu wskazane przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy.
3. W sk³ad so³eckich komisji wyborczych wchodz¹ od 3
do 6 osób, w tym z urzêdu jako cz³onek osoba wskazana przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy oraz od 2 do 5 spoœród mieszkañców
so³ectwa.
4. W przypadku zg³oszenia wiêkszej liczby kandydatów spoœród mieszkañców so³ectwa, do sk³adu Gminnej Komisji Wyborczej i so³eckich komisji wyborczych,
wybór cz³onków nastêpuje w drodze losowania publicznego. Losowanie przeprowadza siê w ten sposób, ¿e nazwiska kandydatów uczestnicz¹cych w
losowaniu oznacza siê numerami, informuj¹c o tym
obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert
wk³ada siê kartki z wpisanymi numerami odpowiadaj¹cymi numerom, którymi oznaczono nazwiska
kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje siê od-

powiednio od 2 do 5 z nich. Wylosowane numery s¹
odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu.
Odczytywane s¹ równie¿ imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Termin i miejsce
losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
urzêdu.
5. Sk³ady komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci, w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Zmiany i uzupe³nienia w sk³adzie komisji nastêpuj¹
w trybie przepisów o jej powo³aniu.
7. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ ma³¿onek, wstêpny, zstêpny, rodzeñstwo oraz powinowaty kandydata na So³tysa, jak równie¿ osoba pozostaj¹ca z
kandydatem w stosunku przysposobienia.
§ 35
1. Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹ diety w
wysokoœci ustalonej przez Wójta, nie przekraczaj¹cej œrodków zaplanowanych w bud¿ecie Gminy.
2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych, korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
jak funkcjonariusze publiczni.
3. Cz³onkowie komisji nie mog¹ prowadziæ agitacji na
rzecz kandydatów.
§ 36
1. Wybory So³tysa zarz¹dza Wójt Gminy nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed up³ywem kadencji So³tysa i ustala
kalendarz wyborczy. Datê wyborów ustala siê na
dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni po
up³ywie kadencji So³tysa.
2. Kalendarz wyborczy og³asza siê najpóŸniej w 30 dniu
przed dniem wyborów i podaje niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci.
§ 37
1. W razie koniecznoœci przeprowadzenia wyborów
przed up³ywem kadencji z przyczyn okreœlonych w
§ 10 ust. 2, wybory zarz¹dza siê i przeprowadza w
ci¹gu 45 dni od wyst¹pienia przyczyny.
2. Przepisy § 36 ust. 2 stosuje siê odpowiednio, z tym
¿e w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynnoœci wyborczych mog¹ byæ krótsze od przewidzianych w statucie.
3. Wyborów, o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
§ 38
1. Spis wyborców sporz¹dza siê w Urzêdzie Gminy,
najpóŸniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
2. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania wyborcy.
3. Spis wyborców jest udostêpniony, na pisemny wniosek, do wgl¹du w Urzêdzie Gminy.
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4. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo
przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostêpnienia.
5. Na nieprawid³owoœci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
6. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
7. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów przewodnicz¹cemu komisji wyborczej.
§ 39
1. Kandydatów na So³tysa zg³asza siê do Gminnej Komisji Wyborczej, w celu rejestracji, najpóŸniej w 7
dniu przed dniem wyborów. Wzór protoko³u rejestracji kandydata na So³tysa stanowi za³¹czniki nr 2 do
statutu.
2. Zg³oszenia dokonuje siê na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do statutu.
3. Zg³oszenie zawiera: pisemne oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na kandydowanie, podpisy co
najmniej 10 osób posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
4. Je¿eli zg³oszenie kandydata wykazuje wady, Gminna Komisja Wyborcza wzywa zg³aszaj¹cego do ich
usuniêcia w terminie 2 dni. Po bezskutecznym up³ywie terminu zg³oszenie zostaje uniewa¿nione.
5. W przypadku rezygnacji z kandydowania, kandydat
zostaje skreœlony. Rezygnacje sk³ada siê na piœmie.
6. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
§ 40
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu so³eckiej komisji
wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, miêdzy godzin¹ 8.00 a 16.00., bez przerwy.
2. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejœciowo uniemo¿liwione, komisja wyborcza mo¿e zarz¹dziæ jej przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie
do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna
byæ natychmiast podana do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa.
3. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja wyborcza zapieczêtowuje wlot urny wyborczej
i oddaje urnê wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. W miarê mo¿liwoœci komisja wyborcza ustala równie¿ liczbê
kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. Przed ponownym
podjêciem g³osowania komisja wyborcza stwierdza
protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
4. G³osowanie mo¿e zostaæ zakoñczone przed wskazan¹ w ust. 1 godzin¹ o ile wszyscy uprawnieni do
g³osowania znajduj¹cy siê w spisie wyborców oddali swój g³os.
5. Lokale wyborcze ustali zarz¹dzeniem Wójt.

6. W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoœæ g³osowania.
§ 41
1. Przed rozpoczêciem g³osowania so³ecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ so³eck¹ oraz ustala
liczbê kart do glosowania.
2. Od chwili opieczêtowania urny a¿ do zakoñczenia
g³osowania urny nie wolno otwieraæ.
§ 42
1. Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 2 cz³onków so³eckiej komisji wyborczej.
2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynnoœci
wyborczych, so³eckiej komisji wyborczej, mog¹ przebywaæ mê¿owie zaufania wyznaczeni przez poszczególnych kandydatów. Kandydat na So³tysa mo¿e
wyznaczyæ po jednym mê¿u zaufania.
3. M¹¿ zaufania musi posiadaæ pisemne upowa¿nienie
wydane przez kandydata, do reprezentowania jego
interesów w czasie g³osowania i ustalenia wyników
wyborów. Upowa¿nienie przedk³ada siê Przewodnicz¹cemu so³eckiej komisji wyborczej.
4. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia uwag
do protoko³u z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 43
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje so³eckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoœci.
2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego so³ectwa.
§ 44
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do
spisu otrzymuje od komisji kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania wg wzoru ustalonego przez Wójta zarz¹dzeniem, opatrzone pieczêci¹ Urzêdu Gminy i so³ectwa.
§ 45
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 46
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania, w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu
wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek i spokój.
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§ 47
1. W wyborach So³tysa wyborca g³osuje tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska dwóch lub wiêcej kandydatów lub je¿eli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku ¿adnego kandydata.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratk¹
nie wp³ywa na wa¿noœæ g³osów.
4. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 4 do
statutu.
§ 48
Je¿eli w so³ectwie w wyborach So³tysa zosta³ zg³oszony i zarejestrowany tylko jeden kandydat, g³osowania nie przeprowadza siê, a za wybranego uwa¿a siê
zarejestrowanego kandydata.
§ 49
1. W przypadku, o którym mowa w § 48, Gminna Komisja Wyborcza niezw³ocznie zawiadamia wyborców
danego so³ectwa o przyczynach obsadzenia mandatu bez g³osowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Wójt.
2. Gminna Komisja Wyborcza sporz¹dza odpowiedni
protokó³ z obsadzenia mandatu so³tysa bez g³osowania.
3. Wzór protoko³u w drodze obsadzenia mandatu bez
g³osowania stanowi za³¹cznik nr 5 do statutu
§ 50
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania so³ecka komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania.
§ 51
1. So³ecka komisja wyborcza ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych
do g³osowania oraz liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. So³ecka komisja wyborcza ustala liczbê nie wykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te
umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej w obecnoœci jej cz³onków otwiera urnê wyborcz¹, po czym
so³ecka komisja wyborcza liczy znajduj¹ce siê w niej
karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3. Nie bierze
siê pod uwagê równie¿ kart do g³osowania innych
ni¿ urzêdowo okreœlone lub nieopatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Gminy i w³aœciwego so³ectwa.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, so-

³ecka komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej niezgodnoœci.
6. Na podstawie kart do g³osowania wyjêtych z urny,
so³ecka komisja wyborcza, ustala liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
7. Protokó³ g³osowania sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach. Wzór protoko³u g³osowania stanowi za³¹cznik nr 6 do statutu.
§ 52
1. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u so³ecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoœci
wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców,
jednego egzemplarza protoko³u g³osowania w so³ectwie.
2. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje protokó³ do Gminnej Komisji
Wyborczej.
3. Po wykonaniu czynnoœci okreœlonych w § 51 ust. 7
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt Wójtowi dokumenty z g³osowania.
§ 53
1. Gminna Komisja Wyborcza w terminie 7 dni, od daty g³osowania ustala wyniki wyborów so³tysów w gminie.
2. Wzór protoko³u ustalenia wyników wyborów stanowi za³¹cznik nr 7.
3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który w g³osowaniu otrzyma³ najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów.
4. W przypadku otrzymania równej liczby wa¿nie oddanych g³osów, o wyborze So³tysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Gminn¹ Komisjê
Wyborcz¹.
W losowaniu maj¹ prawo uczestniczenia kandydaci
oraz zainteresowani mieszkañcy so³ectwa.
5. Losowanie prowadzi Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej w obecnoœci cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej, mê¿ów zaufania i zainteresowanych
mieszkañców so³ectwa. Do jednakowych kopert wk³ada siê kartki z wypisanymi nazwiskami kandydatów
i imionami tych kandydatów. Po wymieszaniu kopert
losuje siê jedn¹ z nich. Nazwisko i imiê wylosowanego kandydata odczytuje siê i okazuje obecnym, a
wylosowan¹ kartkê do³¹cza siê do protoko³u. Na ¿¹danie osób obecnych przy losowaniu nale¿y okazaæ
zawartoœæ nie wylosowanych kopert. Termin i miejsce
losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i so³ectwa. Przebieg przeprowadzonego losowania opisuje siê w protokole, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 8 do statutu.
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od daty wyborów mo¿e byæ wniesiony
protest przeciwko wa¿noœci wyborów z powodu do-
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puszczenia siê przestêpstwa przeciwko wyborom lub
naruszenia przepisów niniejszego statutu, dotycz¹cego przebiegu g³osowania, ustalenia wyników g³osownia lub wyników wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi mo¿e wnieœæ wyborca,
którego nazwisko w dniu wyborów by³o umieszczone w spisie wyborców na obszarze danego so³ectwa.
3. Protest wnosi siê na piœmie do Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Wnosz¹cy protest powinien sformu³owaæ w nim zarzuty oraz przedstawiæ lub wskazaæ dowody, na których opiera swoje zarzuty.
5. Gminna Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ci¹gu 3 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Gminnej
Komisji Wyborczej jest ostateczna.
§ 55
1. Radê So³eck¹ wybiera Zebranie Wiejskie, na okres
odpowiadaj¹cy kadencji So³tysa.
2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
powinno odbyæ siê w terminie 1 miesi¹ca od daty
ustalenia wyniku wyborów So³tysa.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
zwo³uje Wójt, okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego spoza mieszkañców
so³ectwa. Zawiadomienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru cz³onków Rady So³eckiej
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczon¹ dat¹ wyborów.
4. Rada So³ecka wybierana jest w g³osowaniu tajnym,
bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
5. G³osowanie tajne odbywa siê za pomoc¹ kart do g³osowania, opieczêtowanych piecz¹tk¹ Urzêdu Gminy zawieraj¹cych nazwiska kandydatów poprzez
postawienie w kratce z lewej strony znaku „x” przy
nazwiskach najwy¿ej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady So³eckiej w so³ectwie.
6. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk wiêkszej liczby kandydatów ni¿ jest
wybieranych do Rady So³eckiej lub nie postawiono
znaku „x” obok nazwiska ¿adnego kandydata.
7. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków, nie wp³ywa
na wa¿noœæ g³osu.
8. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê.
9. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 9 do
statutu.
§ 56
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru Rady So³eckiej wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganej w ust. 1 liczby uprawnionych do g³osowania
mieszkañców, wybory przeprowadza siê w nowym
terminie, niezale¿nie od iloœci uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym dniu co pierwszy, pó³
godziny póŸniej.
3. Dla potrzeb wyborów Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednio przepisy § 28, § 29 i § 38 statutu.
§ 57
1. W celu przeprowadzenia wyboru cz³onków Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje spoœród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 osobow¹
so³eck¹ komisjê wyborcz¹. Przepis § 34 ust. 7 statutu stosuje siê odpowiednio.
2. So³ecka komisja wyborcza wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami so³eckiej
komisji wyborczej.
3. Do zadañ so³eckiej komisji wyborczej, powo³anej do
celu okreœlonego w ust. 1 nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej,
2) przygotowanie kart do g³osowania,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) obliczenie g³osów oddanych na poszczególnych
kandydatów,
5) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do
wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyboru.
4. Protokó³ g³osowania i ustalenia wyników wyborów,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do statutu, podpisuj¹
wszyscy cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej obecni przy jego sporz¹dzaniu oraz Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego.
5. Cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej nie mog¹
kandydowaæ na cz³onka Rady So³eckiej.
§ 58
1. Kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej mog¹ zg³aszaæ stali mieszkañcy uczestnicz¹cy w Zebraniu
Wiejskim. Zg³oszenie kandydatów odbywa siê ustnie w trakcie Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnieni do g³osowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w Zebraniu Wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad
okreœlonych w ust. 1 i 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kandydata wyra¿ona ustnie w trakcie obrad.
§ 59
1. Po zarejestrowaniu przez so³eck¹ komisjê wyborcz¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie zamyka listê kandydatur. Wniosek o
zamkniêcie listy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poddaje pod g³osowanie Zebrania Wiejskiego.
2. Wzór protoko³u rejestracji kandydatów na cz³onków
Rady So³eckiej stanowi za³¹cznik nr 11 do statutu.
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3. Po zamkniêciu listy kandydatów, Przewodnicz¹cy
Zebrania Wiejskiego, zarz¹dza g³osowanie.
4. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
5. Przepisy § 40 ust. 2 i 3, § 51, § 52 stosuje siê odpowiednio.
§ 60
1. Na cz³onków Rady So³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie zostaje powtórzone z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³
kandydaci, którzy uzyskali równ¹ liczbê g³osów.
3. Przepisy § 54 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e organem do którego wnosi siê protest jest Wójt.
§ 61
1. Radê So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, na
wniosek So³tysa, przed up³ywem kadencji mo¿e odwo³aæ Zebranie Wiejskie. Odwo³anie nastêpuje w takim samym trybie jak wybór.
2. W przypadku odwo³ania Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Rady So³eckiej lub uzupe³nienia
jej sk³adu, w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c.

§ 64
1. So³ectwo mo¿e korzystaæ z przekazanych so³ectwu
do korzystania sk³adników mienia komunalnego, którymi mog¹ byæ w szczególnoœci:
1) lokal, bêd¹cy siedzib¹ organów,
2) nieruchomoœci, które mog¹ byæ w szczególnie uzasadnionych spo³ecznie przypadkach przedmiotem
przekazania na potrzeby so³ectwa,
3) inne sk³adniki mienia komunalnego, stanowi¹ce
wyposa¿enie siedziby organów so³ectwa.
2. Przekazanie so³ectwu mienia komunalnego do korzystania nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady oraz
protoko³u przekazania podpisanego przez Wójta oraz
So³tysa.
3. Przekazanie obowi¹zków pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem, a nowo wybranym nastêpuje w terminie 7 dni,
od daty wyborów w formie „protoko³u zdawczo – odbiorczego” przedk³adanego niezw³ocznie Wójtowi.
Rozdzia³ VI
Kontrola i nadzór
§ 65

Rozdzia³ V
Zasady gospodarki finansowej i gospodarki
mieniem so³ectwa

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa jest Rada i Wójt.
2. Rada i Wójt maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych
dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania so³ectwa,
niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.

§ 62

§ 66

1. W bud¿ecie gminy wyodrêbnia siê œrodki finansowe
na dzia³alnoœæ so³ectwa.
2. So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie zgodnie z ich przeznaczeniem na
zasadach wskazanych w niniejszym statucie oraz
zgodnie z odrêbn¹ uchwa³¹ Rady w sprawie okreœlenia zasad gospodarki finansowej so³ectw.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa, w ramach bud¿etu Gminy prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

1. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa jest sprawowana na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem,
celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoœci
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej dzia³alnoœci wed³ug kryteriów okreœlonych w ust. 1.

§ 63
1. Œrodkami finansowymi przeznaczonymi na dzia³alnoœæ so³ectwa s¹:
1) œrodki finansowe przeznaczone na dzia³alnoœæ so³ectwa corocznie w uchwale bud¿etowej,
2) darowizny na rzecz so³ectwa i dobrowolne wp³aty
mieszkañców so³ectwa.
2. Œrodki finansowe przeznacza siê na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1) organizacjê imprez kulturalno – oœwiatowych, spotkañ okolicznoœciowych, festynów rekreacyjnych i
sportowych,
2) ochronê œrodowiska,
3) estetyzacjê so³ectwa, utrzymanie porz¹dku i czystoœci so³ectwa,
4) samopomoc so³eck¹,
5) wspieranie dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych.

§ 67
1. Rada, funkcjê, o której mowa w ust. 1 a realizuje poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli dzia³alnoœci organów so³ectwa wyznaczone przez
Radê.
§ 68
Organy wymienione w § 65 maj¹ prawo bezpoœredniego wgl¹du w dzia³alnoœæ organów so³ectwa, a tak¿e
w tok poszczególnych spraw za³atwianych przez organy
so³ectwa.
§ 69
1. Cz³onek organów wymienionych w § 65 mo¿e byæ
wy³¹czony od kontroli na wniosek lub z urzêdu, w
ka¿dym czasie, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jego bezstronnoœci.
2. O przyczynach powoduj¹cych wy³¹czenie, cz³onka
organów wymienionych w § 65 niezw³ocznie zawiadamia siê Radê.
3. O wy³¹czeniu postanawia Rada uchwa³¹.
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§ 70
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 65 przedstawiaj¹ w protokole kontroli.
2. Protokó³ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli dzia³alnoœci organów
so³ectwa, w tym ustalone nieprawid³owoœci, z
uwzglêdnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i
skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Protokó³ kontroli przekazywany jest Radzie.
§ 71
Organy, o których mowa w § 65 ust. 2, na zlecenie
Rady, wydaj¹ opinie o dzia³aniach organów so³ectwa.
§ 72
1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Radzie
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 14 dni od ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na. O niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przed³o¿enia
uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
3. Wójt mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego na okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia jej
przed³o¿enia, je¿eli wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego wywo³a³oby nieodwracalne skutki prawne.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada
nie stwierdza niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego, ograniczaj¹c siê do wskazania uchwa³¹, i¿
zosta³a wydana z naruszeniem prawa.
5. Projekty uchwa³ Rady, o których mowa w ust. 2 i ust.
4 sporz¹dzane s¹ przez Komisjê Rewizyjn¹ z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Je¿eli uchybiono obowi¹zkowi, o którym mowa w ust.
1, termin do stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego biegnie od daty przed³o¿enia Radzie, na jej ¿¹danie.
Rozdzia³ VII
Postanowienia Koñcowe
§ 73
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) na wniosek Wójta,
2) z w³asnej inicjatywy,
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany w³¹czyæ
uchwa³ê Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany statutu do porz¹dku obrad sesji zwo³anej bezpoœrednio
po z³o¿eniu wniosku.
3. Statut i jego zmiany uchwalane s¹ po zaopiniowaniu przez Zebranie Wiejskie.
§ 74
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Rada.
§ 75
So³tys oraz Urz¹d Gminy udostêpnia treœæ statutu do
publicznego wgl¹du.

Poz. 819
Za³¹cznik nr 1
do Statutu So³ectwa Milwino
przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.

OPIS GRANIC SO£ECTWA MILWINO
Opis granic zosta³ sporz¹dzony na podstawie mapy
ewidencyjnej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w
Wejherowie w roku 2006.
Opis ogólny:
So³ectwo Milwino le¿y na po³udniowy wschód od Luzina i graniczy:
1. od pó³nocy – z So³ectwem Robakowo i So³ectwem
Sychowo,
2. od pó³nocnego wschodu – z So³ectwem D¹brówka,
3. od wschodu – z So³ectwem Przetoczyno (Gmina Szemud),
4. od po³udnia – z So³ectwem Czêstkowo (Gmina Szemud),
5. od po³udniowego zachodu – z So³ectwem Wyszecino,
6. od zachodu – z So³ectwem Bar³omino.
Opis szczegó³owy:
Od strony pó³nocnej granica So³ectwa Milwino przebiega wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ki o nr 55 i dochodzi
do dzia³ek nr: 56/18 (droga), 56/17, 60/5, a nastêpnie
przecina dzia³kê o nr 60/6 stanowi¹c¹ drogê i dalej wzd³u¿
granicy dzia³ki 60/7, dalej przecina drogê oznaczon¹
nr 61 (Wejherowo – Czêstkowo) i dochodzi do granicy
z So³ectwem Sychowo. Nastêpnie granica so³ectwa przebiega wzd³u¿ pó³nocnych granic dzia³ek oznaczonych
nr: 178/5, 178/3, 63/4, 65, 263, 71/2, a dalej wzd³u¿ dzia³ki 71/3 (droga) i dochodzi do granicy z So³ectwem D¹brówka, gdzie granica przebiega wzd³u¿ granicy dzia³ki
o nr 79 i dochodzi do dzia³ki nr 80 (droga), a dalej wzd³u¿
granicy dzia³ki nr 81 i dochodzi do dzia³ki nr 141, stanowi¹cej drogê, dalej wzd³u¿ granicy dzia³ek oznaczonych
nr: 145/2, 264, 146/5, 167 i przecina j¹ dzia³ka nr 158
(droga) i dochodzi do granicy dzia³ki nr 166/8 oraz do
rzeki Goœcicina, wzd³u¿ której przebiega granica z So³ectwem Przetoczyno. Dalej dochodzi do granicy z So³ectwem Czêstkowo i przebiega wzd³u¿ po³udniowych granic
dzia³ek nr: 166/6, 262, 166/5 i dochodzi do drogi oznaczonej nr 165, a nastêpnie biegnie po granicy dzia³ek o
nr: 164/8, 260, 161, 160, 266, 267 i przecina drogê o
nr 112 (Sychowo – Czêstkowo), a dalej wzd³u¿ granicy
dzia³ek o nr: 268, 273, 1/2 i dochodzi do granicy z So³ectwem Wyszecino, a nastêpnie wzd³u¿ rzeki Bolszewki i
dochodzi do granicy z So³ectwem Bar³omino. Dalej granica przebiega wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ki nr 271,
a nastêpnie przecina j¹ rzeka Bolszewka oznaczona
nr 11, dalej wzd³u¿ granicy dzia³ki nr: 15/1, 15/2, 17, 18
i dochodzi do drogi o nr ewidencyjnym 24/1 (Bar³omino
– Milwino) i biegnie po granicy dzia³ek o nr: 46, 54, 53/7,
257 i zachodniej granicy dzia³ki nr 55 i dochodzi do granicy z So³ectwem Robakowo.
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Załącznik nr 2
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SOŁTYSA WSI …………………………………

I. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
……………………………
w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
rozpatrzyła zgłoszenie kandydata na Sołtysa wsi ……………. dokonane w dniu …………………….. przez
…………………………………………(imię i nazwisko, dokładny adres)…………………………………..…………
……………………………………………..………………………………………………………………………

II. Do zgłoszenia zostały dołączone następujące dokumenty:
1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności z dnia ………………………………..
2. Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………... zawierający
…………………. podpisów.
(liczba podpisów)

III. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino stwierdza, że zgłoszenie kandydata
zostało dokonane zgodnie z przepisami Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr
………………….. Rady Gminy Luzino z dnia ………..…….… i w związku z tym postanawia zarejestrować
kandydata …………………………… ………………………….. na Sołtysa wsi ……………………………….
(imię i nazwisko)

(nazwa miejscowości)

wiek ……, zawód …………………………, zamieszkałego …………………………………………..…………..
(lat)

(nazwa miejscowości)

Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje osoba zgłaszająca kandydata, zaś jeden pozostawia się w dokumentach Gminnej Komisji ds.
Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 3
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

…………………………….., dnia ………………………

Gminna Komisja Wyborcza
ds. Wyboru Sołtysów w Gminie Luzino

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

My niżej podpisani, zgłaszamy Pana(ią) ……………………………………………………….
na Sołtysa w …………………………………………………………………………….………
wiek …….……… zawód …….………….…….………………….……. tel. ……..….……….
miejsce zamieszkania ………………………………………………………………..………….

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …………………………………… zam. …………………….……………. niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa wsi …..…………… oraz posiadam prawo
wybieralności.
……………………………………..
(data i podpis)

Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis
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Załącznik nr 4
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Karta do głosowania
w wyborach Sołtysa wsi …………………………….

1. ………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2. ………………………………………………….

3.

………………………………………………….

4. …………………………………………………..

5.

………………………………………….……….

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania
postawiono znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku
żadnego kandydata.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką nie
wpływa na ważność głosów.
Kart przedartych całkowicie, na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
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Załącznik nr 5
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATU BEZ GŁOSOWANIA
W WYBORACH SOŁTYSA
WSI ………………………………………..

Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
obsadza mandat Sołtysa wsi …………………………… bez przeprowadzania głosowania w Sołectwie.
(nazwa miejscowości)

1.

W Sołectwie …………………………… Gminna Komisja ds.Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino
zarejestrowała 1 kandydata na Sołtysa wsi ……….……………………. W związku z tym, na podstawie
(nazwa miejscowości)

§48 Statutu Sołectwa ……………………. zatwierdzonego Uchwałą Nr ……………………………..…
Rady Gminy Luzino z dnia ……………………………………. w Sołectwie …………………………..
(nazwa miejscowości)

głosowania w wyborach Sołtysa nie przeprowadza się.

2.

Za wybranego na Sołtysa wsi ………..………………………. Gminna Komisja Wyborcza ds.Wyborów
(nazwa miejscowości)

Sołtysów w Gminie Luzino uznaje zarejestrowanego w dniu ……………………………………………
kandydata ……………………………………………….…….., wiek ………, zawód …………………
(imię i nazwisko)
(lat)
zamieszkałego …..……………………………………………………………………..……..…………..
(nazwa miejscowości)

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..

………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 6
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA Z WYBORU SOŁTYSA
wsi …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
……………….
8.

Głosów ważnych oddano:

……………….

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. …………………………………………….
……………….
2. …………………………………………….
……………….
3. …………………………………………….
……………….
4. …………………………………………….
……………….
5. …………………………………………….
……………….
10. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności:
…………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………….……………...
11. Zarzuty mężów zaufania: ………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………………….…………...
12. Zarzuty członków Komisji: ………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………….………...
Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………
………………………………………………..
(pieczęć sołectwa)
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Województwa Pomorskiego Nr 55

Poz. 819

— 3610 —

Załącznik nr 7
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ………………………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała w dniu ……………………. protokół głosowania od Sołeckiej Komisji
Wyborczej Nr …… w ………………………. właściwej do przeprowadzenia głosowania w Sołectwie
……………………….. i na podstawie tego protokołu ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła

………………..
(liczba)
………………..
………………..

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
3. Oddano kart do głosowania
w tym:
4. Głosów nieważnych oddano
………….…….
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów
………….…….
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska
żadnego kandydata
………….…….
5. Głosów ważnych oddano
………….…….
6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) ……………………………………………………….
………………..
(nazwisko i imię kandydata)
(liczba)
2) ………………………………………………………….
………………..
3) ………………………………………………………….
.…..……….…..
4) ………………………………………………………….
………………..
5) ………………………………………………………….
………………..

II. Komisja stwierdziła, iż:
A. Najwięcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na Sołtysa:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
B. Do losowania dopuszczeni zostali kandydaci:
…………………………………………………………………………….………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
którzy uzyskali równe liczby głosów.
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III. Komisja stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego losowania na Sołtysa został wybrany:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
IV. Protokół z przebiegu losowania w załączeniu do niniejszego protokołu.
V. Uwagi członków Komisji: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)

Załącznik nr 8
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ LOSOWANIA PUBLICZNEGO
KANDYDATA NA SOŁTYSA …………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. W dniu …………………….roku o godzinie …………… w siedzibie …………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………….
………….. odbyło się losowanie publiczne kandydata na Sołtysa wsi ……………………………………………

II. O terminie, godzinie i miejscu przeprowadzonego losowania zainteresowane osoby, w tym mężowie zaufania,
zostali poinformowani poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w dniu ………………………………
oraz na terenie Sołectwa ………………………….. w dniu ……………………………, zawiadomień o
losowaniu.
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III. Losowanie przeprowadził Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Gminie Luzino w
osobie ………………………………………….……………, w obecności następujących osób zainteresowanych:
1) ……………………………………………………….
(nazwisko i imię )

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………..
(podpis)

………………..
.…..……….…..
………………..
………………..
………………..
.…..……….…..
………………..
………………..

IV. Osoby biorące udział w losowaniu publicznym zostały poinformowane o sposobie przeprowadzenia
losowania.

V. W wyniku przeprowadzonego losowania Sołtysem wsi …………………………….…………. został
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

VI. Uwagi osób uczestniczących w losowaniu, zgłoszone do protokołu: ……………………………...……….…
……………………………………………………………………………………………..…………………….…..
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)
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Załącznik nr 9
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Karta do głosowania
w wyborach Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………….

1.

………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2.

………………………………………………….

3.

………………………………………………….

4.

…………………………………………………..

5.

………………………………………….……….

6.

…………………………………………………..

7.

…………………………………………………..

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu
kandydatów, ile jest wybieranych do Rady Sołeckiej w sołectwie.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk większej liczby kandydatów niż jest wybieranych do Rady Sołeckiej lub jeżeli nie postawiono znaku
„x” przy nazwisku żadnego kandydata. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub
poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosów. Kart przedartych całkowicie, na dwie
lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
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Załącznik nr 10
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA I USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwisk większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
8.

Głosów ważnych oddano:

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

10. Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali kandydaci:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
którzy uzyskali równe liczby głosów.
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11. Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych, w tym w głosowaniu ponownym uzyskali i w
związku z tym zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
3. ………………………………………………..
..………………
4. ………………………………………………..
..………………
5. ………………………………………………..
..………………
6. ………………………………………………..
..………………
7. ………………………………………………..
..………………
12. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności: …………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………...
13. Zarzuty członków Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………

…………………………………
(pieczęć sołectwa)

Załącznik nr 11
do Statutu Sołectwa Milwino
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/335/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
SOŁECTWA …………………………………

I. Sołecka Komisja Wyborcza w ………………. na Zebraniu Wiejskim Sołectwa ………………… w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
przyjęła zgłoszenia następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………:
1.
2.
3.
4

………………………………………………………………………………………………..………...…..
(imię i nazwisko, dokładny adres)
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
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………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………….…………..

II. Kandydaci zostali zgłoszeni przez członków Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………………….
Kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: …………………………………………………………………..
złożyli ustne oświadczenie do protokołu o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności. Oświadczenia nie złożyli kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: ……………………….

III. Sołecka Komisja Wyborcza w …………………………. stwierdza, że kandydaci zgłoszeni pod liczbą
porządkową nr: …………………………………………………….. zostali zgłoszeni zgodnie z przepisami
Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr ………………….. Rady Gminy Luzino z dnia
………..…….… i w związku z tym postanawia się zarejestrować następujących kandydatów na członków Rady
Sołeckiej Sołectwa ...............................................:
1.

………………………………………………………………………………………………..….

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

IV. Uwagi, członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, do protokołu: ……………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
V. Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
pozostawia się w dokumentach Zebrania Wiejskiego, zaś drugi przekazuje się w depozyt Wójtowi Gminy
Luzino.

Podpisy Komisji:
1. …………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka sołectwa)
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UCHWA£A Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Robakowo.
Na podstawie art. l8 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40
ust. 1 i 2 pkt 3, art., 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 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 oraz art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606,
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2253, z 2006 r. Nr 73
poz. 501) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Robakowo, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/2005/97 Rady Gminy
Luzino z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw Gminy Luzino, w czêœci dotycz¹cej Statutu So³ectwa Robakowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
Statut So³ectwa Robakowo
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Robakowo, zwanego dalej „so³ectwem”, w
tym:
1) nazwê i obszar dzia³ania so³ectwa,
2) zakres zadañ przekazanych so³ectwu przez gminê
oraz sposób ich realizacji,
3) organizacjê i zadania so³ectwa,
4) zasady i tryb wyboru organów oraz ich odwo³ywania,

5) zasady gospodarki finansowej i gospodarki mieniem,
6) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy
nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Luzino,
2) so³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Robakowo,
3) statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa
Robakowo,
4) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Luzino,
5) Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Luzino,
6) Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa,
7) So³tysie nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,
8) Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ organ
wspieraj¹cy So³tysa,
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej – nale¿y przez to
rozumieæ So³tysa.
§3
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.
2. W zakresie zadañ przydzielonych so³ectwu, z upowa¿nienia gminy, So³tys mo¿e wystêpowaæ przed
s¹dami powszechnymi.
3. Miejsce, w którym urzêduje So³tys musi byæ oznaczone tablic¹ z napisem „SO£TYS” oraz wyposa¿one w tablicê informacyjn¹ so³ectwa.
4. So³ectwo pos³uguje siê pieczêci¹ o treœci „SO£ECTWO ROBAKOWO”.
§4
Utworzenie nowego so³ectwa, jego ³¹czenie, podzia³
lub znoszenie nale¿y do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady.
§5
Z inicjatyw¹ utworzenia lub zmian terytorialnych so³ectwa mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada,
2) mieszkañcy so³ectwa.
§6
1. Obszar dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ
Robakowo.
2. Opis granic so³ectwa wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Rozdzia³ II
Zadania so³ectwa oraz sposób ich realizacji
§7
1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oœæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz,
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2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Do zdañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoœci so³eckiej i jej cz³onków wobec organów gminy, organów
administracji pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu
publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa,
4) dzia³anie na rzecz so³ectwa,
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê,
6) wspó³dzia³anie z Policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa,
7) wspó³pracê z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie so³ectwa,
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego,
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych
na rzecz so³ectwa,
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego,
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji spo³ecznych,
12) gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem,
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej w szczególnoœci sygnalizowanie potrzeb
spo³ecznych w zakresie organizowania okreœlonych form pomocy spo³ecznej,
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej,
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych
interesów mieszkañców so³ectwa,
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do so³ectwa.
§8
1. Zadania okreœlone w statucie realizuje siê w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³pracê w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznych w sprawach
dotycz¹cych Gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwianie radnym kontaktu z wyborcami, miêdzy innymi
w formie spotkañ oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z komisjami Rady, a zw³aszcza rozpatrywanie przez komisjê spraw dotycz¹cych so³ectwa.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawieraj¹c porozumienia okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonywania wspólnych zadañ.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka, jako
organ opiniodawczo – doradczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 7 osób, w tym z So³tysa. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 10
1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
2. Mandat So³tysa wygasa w przypadku:
1) up³ywu kadencji, na któr¹ zosta³ wybrany,
2) utraty praw obywatelskich,
3) odwo³ania w drodze referendum,
4) œmierci,
5) rezygnacji.
3. W przypadkach okreœlonych w ust. 2 pkt 2, 4, 5 wygaœniêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
4. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Zebrania Wiejskiego lub na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców, na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2000
roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88 poz. 985 z
póŸ.zm.).
5. Po up³ywie kadencji dotychczasowy So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego So³tysa.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie, So³tys oraz Rada So³ecka dzia³aj¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym
postanowieñ:
1) Statutu Gminy,
2) statutu.
2. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoœci i dostêpu do informacji publicznej.
3. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci oraz z dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
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§ 12

§ 17

Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Rady So³eckiej,
2) uchwalanie rocznego planu wydatków so³ectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdania So³tysa z wykonania
rocznego planu wydatków so³ectwa,
4) uchwalanie zasad zarz¹du mieniem przekazanym
do dyspozycji so³ectwa,
5) wyra¿anie stanowiska w przypadku wyst¹pienia organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê,
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.

1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
2. Porz¹dek obrad ustala Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Podlega on zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie.
3. Je¿eli Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej nie mo¿e prowadziæ obrad Zebrania Wiejskiego, wyznacza zastêpcê, który przejmuje uprawnienia i obowi¹zki
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej w zakresie prowadzenia obrad Zebrania Wiejskiego, na czas okreœlony.
4. Porz¹dek obrad mo¿e byæ zmieniony lub uzupe³niony na wniosek ka¿dego cz³onka Zebrania Wiejskiego, zg³oszony nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
dyskusji nad pierwszym punktem porz¹dku obrad,
ustalonego zgodnie z ust. 2.
5. Wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzglêdniony, je¿eli popiera go nie mniej ni¿ 1/10 obecnych
cz³onków Zebrania Wiejskiego. W innym przypadku,
o zmianie lub uwzglêdnieniu porz¹dku obrad na wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4, decyduje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
6. Osoby uprawnione do udzia³u w Zebraniu Wiejskim
odnotowuj¹ swoj¹ obecnoœæ na liœcie obecnoœci wy³o¿onej do podpisu w miejscu, w którym odbywa siê
zebranie. Lista obecnoœci jest za³¹cznikiem do protoko³u Zebrania Wiejskiego i s³u¿y do stwierdzenia
prawomocnoœci obrad.

§ 13
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania stale zamieszkuj¹ na
terenie so³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
2. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania
w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub udzielenia wyjaœnieñ.
§ 14
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci
zg³oszonych wniosków i wypowiedzi,
5) udzia³u w g³osowaniu,
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania do Rady So³eckiej.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 20 mieszkañców so³ectwa,
3) na pisemny wniosek Rady So³eckiej,
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Zebrania Wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóŸniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. W przypadku nie zwo³ania Zebrania Wiejskiego przez
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej na wniosek, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, Zebranie Wiejskie
zwo³uje Wójt.
§ 16
1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie og³oszeñ na terenie so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed
terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców, którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§ 18
1. Przebieg Zebrania Wiejskiego jest protoko³owany.
Protoko³owanie wypowiedzi nie maj¹cych istotnego
znaczenia lub g³osów nieformalnych mo¿e byæ pominiête, na polecenie Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej. W tym wypadku w protokole zamieszcza siê
jedynie adnotacjê o pominiêciu zapisu wypowiedzi
lub g³osu. Uzasadnienia wniosków o podjêcie uchwa³y protoko³owane s¹ zawsze w ca³oœci.
2. G³osu w dyskusji udziela Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Czas jednego wyst¹pienia nie powinien przekroczyæ 5 minut.
3. Protokó³ z Zebrania Wiejskiego powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu Wiejskim, stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) informacjê So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków,
5) podjête uchwa³y i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty
zapis o liczbie g³osów oddanych „za”, „przeciw”,
”wstrzymuj¹cych siê”,
6) podpis Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej i protokolanta.
§ 19
1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ w obecnoœci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy
mieszkañcy so³ectwa zostali poinformowani o zwo-
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³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze
siê wymagana liczba uprawnionych do g³osowania
mieszkañców so³ectwa, Zebranie Wiejskie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek obrad zwo³uje siê w drugim
terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póŸniej. W tym przypadku dla wa¿noœci Zebrania Wiejskiego nie jest wymagana obecnoœæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa w liczbie okreœlonej w ust. 1.

§ 22
1. Pe³nienie obowi¹zków So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Rada ustanawia na okres kadencji organów gminy,
zasady na jakich So³tysowi przys³uguje dieta.
§ 23

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów co oznacza,
¿e przechodzi wniosek, który uzyska³ wiêksz¹ liczbê
g³osów – osób uprawnionych i uczestnicz¹cych w
Zebraniu Wiejskim – „ za” ni¿ g³osów „przeciw”.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na
wniosek co najmniej 1 uprawnionych do g³osowania,
obecnych na zebraniu.

Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa w szczególnoœci poprzez:
1) wydawanie opinii,
2) przygotowywanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania,
3) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz so³ectwa,
5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
(so³eckich) w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i
wypoczynku,
6) konsultacjê spraw przedstawionych przez So³tysa
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Podtytu³: So³tys – Rada So³ecka

§ 24

§ 21

1. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje so³tys, który
przewodniczy tym posiedzeniom.
3. O terminie posiedzenia Rady So³eckiej zawiadamia
siê mieszkañców so³ectwa poprzez wywieszenie
og³oszeñ na 3 dni przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ,
bez prawa do g³osowania, radni mieszkaj¹cy na terenie so³ectwa.

§ 20

Do zakresu dzia³ania So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
2) reprezentowanie so³ectwa wobec organów gminy,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
4) uczestnictwo w akcji maj¹cej na celu pomoc w so³ectwie w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych, w szczególnoœci poprzez wykonywanie
zarz¹dzeñ Wójta,
5) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
6) uczestniczenie w sesjach oraz w spotkaniach z radnymi gminy poœwiêconych realizacji zadañ Gminy,
7) sk³adanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków so³ectwa, najpóŸniej do 30 marca roku
nastêpnego po roku, którego dotyczy³ plan,
8) sk³adanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania z dzia³alnoœci,
9) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
10) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z zarz¹dzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym,
11) wspó³dzia³anie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji spo³ecznych,
12) opracowywanie projektów inicjatyw spo³ecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy,
13) organizowanie spotkañ radnych gminy i Wójta z
mieszkañcami so³ectwa, zg³aszanie wniosków do
komisji Rady,
14) tworzenie warunków wspó³pracy z innymi so³ectwami gminy,
15) organizowanie ¿ycia kulturalno – oœwiatowego so³ectwa.

§ 25
Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê spo³ecznie.
§ 26
1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno – biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów oraz w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e wyznaczyæ pracownika Urzêdu
Gminy do kontaktu z so³ectwem.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru organów so³ectwa o
raz ich odwo³ywania
§ 27
So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
§ 28
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na So³tysa ma obywatel polski, który najpóŸniej w dniu wy-
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borów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania danego so³ectwa.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem s¹du,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
§ 29
Prawo wybieralnoœci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania.
§ 30
1. Wójt organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich
przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.
2. Wybory przeprowadzaj¹:
1) Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru So³tysów,
2) So³eckie komisje wyborcze.
§ 31
Do zadañ Wójta nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego,
2) powo³ywanie i odwo³ywanie komisji wyborczych.
§ 32
Do zadañ Gminnej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez so³eckie komisje wyborcze,
2) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoœæ so³eckich komisji wyborczych,
3) udzielanie so³eckim komisjom wyborczym wyjaœnieñ,
4) przedk³adanie sprawozdania z przebiegu wyborów
na obszarze gminy wraz z ich wynikami Radzie,
5) rejestrowanie kandydatów na So³tysa,
6) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomoœci w trybie okreœlonym w kalendarzu wyborczym,
7) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczenie so³eckim komisjom wyborczym,
8) ustalenie wyników wyborów i og³oszenie ich w trybie okreœlonym niniejszym statutem.
§ 33
Do zadañ so³eckich komisji wyborczych nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania i podanie ich do publicznej wiadomoœci,
4) przes³anie wyników g³osowania do Gminnej Komisji
Wyborczej.
§ 34
1. Komisje wyborcze powo³uje, najpóŸniej w 21 dniu
przed dniem wyborów Wójt, wskazuj¹c jednoczeœnie
funkcje powo³anych osób.
2. W sk³ad Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3
do 5 osób, bêd¹cych mieszkañcami gminy, w tym 2

osoby z urzêdu wskazane przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy.
3. W sk³ad so³eckich komisji wyborczych wchodz¹ od 3
do 6 osób, w tym z urzêdu jako cz³onek osoba wskazana przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy oraz od 2 do 5 spoœród mieszkañców
so³ectwa.
4. W przypadku zg³oszenia wiêkszej liczby kandydatów spoœród mieszkañców so³ectwa, do sk³adu Gminnej Komisji Wyborczej i so³eckich komisji wyborczych,
wybór cz³onków nastêpuje w drodze losowania publicznego. Losowanie przeprowadza siê w ten sposób, ¿e nazwiska kandydatów uczestnicz¹cych w
losowaniu oznacza siê numerami, informuj¹c o tym
obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert
wk³ada siê kartki z wpisanymi numerami odpowiadaj¹cymi numerom, którymi oznaczono nazwiska
kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje siê odpowiednio od 2 do 5 z nich. Wylosowane numery s¹
odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu.
Odczytywane s¹ równie¿ imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Termin i miejsce
losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
urzêdu.
5. Sk³ady komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci, w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Zmiany i uzupe³nienia w sk³adzie komisji nastêpuj¹
w trybie przepisów o jej powo³aniu.
7. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ ma³¿onek, wstêpny, zstêpny, rodzeñstwo oraz powinowaty kandydata na So³tysa, jak równie¿ osoba pozostaj¹ca z
kandydatem w stosunku przysposobienia.
§ 35
1. Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹ diety w
wysokoœci ustalonej przez Wójta, nie przekraczaj¹cej œrodków zaplanowanych w bud¿ecie Gminy.
2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych, korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
jak funkcjonariusze publiczni.
3. Cz³onkowie komisji nie mog¹ prowadziæ agitacji na
rzecz kandydatów.
§ 36
1. Wybory So³tysa zarz¹dza Wójt Gminy nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed up³ywem kadencji So³tysa i ustala
kalendarz wyborczy. Datê wyborów ustala siê na
dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni po
up³ywie kadencji So³tysa.
2. Kalendarz wyborczy og³asza siê najpóŸniej w 30 dniu
przed dniem wyborów i podaje niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci.
§ 37
1. W razie koniecznoœci przeprowadzenia wyborów
przed up³ywem kadencji z przyczyn okreœlonych w
§ 10 ust. 2, wybory zarz¹dza siê i przeprowadza w
ci¹gu 45 dni od wyst¹pienia przyczyny.
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2. Przepisy § 36 ust. 2 stosuje siê odpowiednio, z tym
¿e w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynnoœci wyborczych mog¹ byæ krótsze od przewidzianych w statucie.
3. Wyborów, o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
§ 38
1. Spis wyborców sporz¹dza siê w Urzêdzie Gminy,
najpóŸniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
2. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania wyborcy.
3. Spis wyborców jest udostêpniony, na pisemny wniosek, do wgl¹du w Urzêdzie Gminy.
4. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo
przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostêpnienia.
5. Na nieprawid³owoœci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.
6. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
7. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów przewodnicz¹cemu komisji wyborczej.
§ 39
1. Kandydatów na So³tysa zg³asza siê do Gminnej Komisji Wyborczej, w celu rejestracji, najpóŸniej w 7
dniu przed dniem wyborów. Wzór protoko³u rejestracji kandydata na So³tysa stanowi za³¹czniki nr 2 do
statutu.
2. Zg³oszenia dokonuje siê na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do statutu.
3. Zg³oszenie zawiera: pisemne oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na kandydowanie, podpisy co
najmniej 10 osób posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
4. Je¿eli zg³oszenie kandydata wykazuje wady, Gminna Komisja Wyborcza wzywa zg³aszaj¹cego do ich
usuniêcia w terminie 2 dni. Po bezskutecznym up³ywie terminu zg³oszenie zostaje uniewa¿nione.
5. W przypadku rezygnacji z kandydowania, kandydat
zostaje skreœlony. Rezygnacje sk³ada siê na piœmie.
6. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
§ 40
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu so³eckiej komisji
wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, miêdzy godzin¹ 8.00 a 16.00., bez przerwy.
2. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejœciowo uniemo¿liwione, komisja wyborcza mo¿e zarz¹dziæ jej przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie
do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna
byæ natychmiast podana do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa.
3. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja wyborcza zapieczêtowuje wlot urny wyborczej

i oddaje urnê wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. W miarê mo¿liwoœci komisja wyborcza ustala równie¿ liczbê
kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. Przed ponownym
podjêciem g³osowania komisja wyborcza stwierdza
protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
4. G³osowanie mo¿e zostaæ zakoñczone przed wskazan¹ w ust. 1 godzin¹ o ile wszyscy uprawnieni do
g³osowania znajduj¹cy siê w spisie wyborców oddali swój g³os.
5. Lokale wyborcze ustali zarz¹dzeniem Wójt.
6. W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoœæ g³osowania.
§ 41
1. Przed rozpoczêciem g³osowania so³ecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ so³eck¹ oraz ustala
liczbê kart do glosowania.
2. Od chwili opieczêtowania urny a¿ do zakoñczenia
g³osowania urny nie wolno otwieraæ.
§ 42
1. Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 2 cz³onków so³eckiej komisji wyborczej.
2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynnoœci
wyborczych, so³eckiej komisji wyborczej, mog¹ przebywaæ mê¿owie zaufania wyznaczeni przez poszczególnych kandydatów. Kandydat na So³tysa mo¿e
wyznaczyæ po jednym mê¿u zaufania.
3. M¹¿ zaufania musi posiadaæ pisemne upowa¿nienie
wydane przez kandydata, do reprezentowania jego
interesów w czasie g³osowania i ustalenia wyników
wyborów. Upowa¿nienie przedk³ada siê Przewodnicz¹cemu so³eckiej komisji wyborczej.
4. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia uwag
do protoko³u z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 43
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje so³eckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoœci.
2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego so³ectwa.
§ 44
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do
spisu otrzymuje od komisji kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania wg wzoru ustalonego przez Wójta zarz¹dzeniem, opatrzone pieczêci¹ Urzêdu Gminy i so³ectwa.
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§ 45
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 46
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania, w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu
wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek i spokój.
§ 47
1. W wyborach So³tysa wyborca g³osuje tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska dwóch lub wiêcej kandydatów lub je¿eli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku ¿adnego kandydata.
3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratk¹
nie wp³ywa na wa¿noœæ g³osów.
4. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 4 do
statutu.
§ 48
Je¿eli w so³ectwie w wyborach So³tysa zosta³ zg³oszony i zarejestrowany tylko jeden kandydat, g³osowania nie przeprowadza siê, a za wybranego uwa¿a siê
zarejestrowanego kandydata.
§ 49
1. W przypadku, o którym mowa w § 48, Gminna Komisja Wyborcza niezw³ocznie zawiadamia wyborców
danego so³ectwa o przyczynach obsadzenia mandatu bez g³osowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Wójt.
2. Gminna Komisja Wyborcza sporz¹dza odpowiedni
protokó³ z obsadzenia mandatu so³tysa bez g³osowania.
3. Wzór protoko³u w drodze obsadzenia mandatu bez
g³osowania stanowi za³¹cznik nr 5 do statutu.
§ 50
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania so³ecka komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania.
§ 51
1. So³ecka komisja wyborcza ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych
do g³osowania oraz liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. So³ecka komisja wyborcza ustala liczbê nie wykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te
umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej w obecnoœci jej cz³onków otwiera urnê wyborcz¹, po czym

so³ecka komisja wyborcza liczy znajduj¹ce siê w niej
karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3. Nie bierze
siê pod uwagê równie¿ kart do g³osowania innych
ni¿ urzêdowo okreœlone lub nieopatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Gminy i w³aœciwego so³ectwa.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, so³ecka komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej niezgodnoœci.
6. Na podstawie kart do g³osowania wyjêtych z urny,
so³ecka komisja wyborcza, ustala liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
7. Protokó³ g³osowania sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach. Wzór protoko³u g³osowania stanowi za³¹cznik nr 6 do statutu.
§ 52
1. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u so³ecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoœci
wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców,
jednego egzemplarza protoko³u g³osowania w so³ectwie.
2. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje protokó³ do Gminnej Komisji
Wyborczej.
3. Po wykonaniu czynnoœci okreœlonych w § 51 ust. 7
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt Wójtowi dokumenty z g³osowania.
§ 53
1. Gminna Komisja Wyborcza w terminie 7 dni, od daty g³osowania ustala wyniki wyborów so³tysów w gminie.
2. Wzór protoko³u ustalenia wyników wyborów stanowi za³¹cznik nr 7.
3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który w g³osowaniu otrzyma³ najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów.
4. W przypadku otrzymania równej liczby wa¿nie oddanych g³osów, o wyborze So³tysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Gminn¹ Komisjê
Wyborcz¹.
W losowaniu maj¹ prawo uczestniczenia kandydaci
oraz zainteresowani mieszkañcy so³ectwa.
5. Losowanie prowadzi Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej w obecnoœci cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej, mê¿ów zaufania i zainteresowanych
mieszkañców so³ectwa. Do jednakowych kopert wk³ada siê kartki z wypisanymi nazwiskami kandydatów
i imionami tych kandydatów. Po wymieszaniu kopert
losuje siê jedn¹ z nich. Nazwisko i imiê wylosowanego kandydata odczytuje siê i okazuje obecnym, a
wylosowan¹ kartkê do³¹cza siê do protoko³u. Na ¿¹danie osób obecnych przy losowaniu nale¿y okazaæ
zawartoœæ nie wylosowanych kopert. Termin i miejsce
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losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i so³ectwa. Przebieg przeprowadzonego losowania opisuje siê w protokole, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 8 do statutu.
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od daty wyborów mo¿e byæ wniesiony
protest przeciwko wa¿noœci wyborów z powodu dopuszczenia siê przestêpstwa przeciwko wyborom lub
naruszenia przepisów niniejszego statutu, dotycz¹cego przebiegu g³osowania, ustalenia wyników g³osownia lub wyników wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi mo¿e wnieœæ wyborca,
którego nazwisko w dniu wyborów by³o umieszczone w spisie wyborców na obszarze danego so³ectwa.
3. Protest wnosi siê na piœmie do Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Wnosz¹cy protest powinien sformu³owaæ w nim zarzuty oraz przedstawiæ lub wskazaæ dowody, na których opiera swoje zarzuty.
5. Gminna Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ci¹gu 3 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Gminnej
Komisji Wyborczej jest ostateczna.
§ 55
1. Radê So³eck¹ wybiera Zebranie Wiejskie, na okres
odpowiadaj¹cy kadencji So³tysa.
2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
powinno odbyæ siê w terminie 1 miesi¹ca od daty
ustalenia wyniku wyborów So³tysa.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
zwo³uje Wójt, okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego spoza mieszkañców
so³ectwa. Zawiadomienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru cz³onków Rady So³eckiej
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczon¹ dat¹ wyborów.
4. Rada So³ecka wybierana jest w g³osowaniu tajnym,
bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
5. G³osowanie tajne odbywa siê za pomoc¹ kart do g³osowania, opieczêtowanych piecz¹tk¹ Urzêdu Gminy zawieraj¹cych nazwiska kandydatów poprzez
postawienie w kratce z lewej strony znaku „x” przy
nazwiskach najwy¿ej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady So³eckiej w so³ectwie.
6. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk wiêkszej liczby kandydatów ni¿ jest
wybieranych do Rady So³eckiej lub nie postawiono
znaku „x” obok nazwiska ¿adnego kandydata.
7. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków, nie wp³ywa
na wa¿noœæ g³osu.
8. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê.

9. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 9 do
statutu.
§ 56
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru Rady So³eckiej wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganej w ust. 1 liczby uprawnionych do g³osowania
mieszkañców, wybory przeprowadza siê w nowym
terminie, niezale¿nie od iloœci uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym dniu co pierwszy, pó³
godziny póŸniej.
3. Dla potrzeb wyborów Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednio przepisy § 28, § 29 i § 38 statutu.
§ 57
1. W celu przeprowadzenia wyboru cz³onków Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje spoœród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 osobow¹
so³eck¹ komisjê wyborcz¹. Przepis § 34 ust. 7 statutu stosuje siê odpowiednio.
2. So³ecka komisja wyborcza wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami so³eckiej
komisji wyborczej.
3. Do zadañ so³eckiej komisji wyborczej, powo³anej do
celu okreœlonego w ust. 1 nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej,
2) przygotowanie kart do g³osowania,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) obliczenie g³osów oddanych na poszczególnych
kandydatów,
5) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do
wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyboru.
4. Protokó³ g³osowania i ustalenia wyników wyborów,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do statutu, podpisuj¹
wszyscy cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej obecni przy jego sporz¹dzaniu oraz Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego.
5. Cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej nie mog¹
kandydowaæ na cz³onka Rady So³eckiej.
§ 58
1. Kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej mog¹ zg³aszaæ stali mieszkañcy uczestnicz¹cy w Zebraniu
Wiejskim. Zg³oszenie kandydatów odbywa siê ustnie w trakcie Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnieni do g³osowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w Zebraniu Wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad
okreœlonych w ust. 1 i 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kandydata wyra¿ona ustnie w trakcie obrad.
§ 59
1. Po zarejestrowaniu przez so³eck¹ komisjê wyborcz¹
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wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie zamyka listê kandydatur. Wniosek o
zamkniêcie listy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poddaje pod g³osowanie Zebrania Wiejskiego.
2. Wzór protoko³u rejestracji kandydatów na cz³onków
Rady So³eckiej stanowi za³¹cznik nr 11 do statutu.
3. Po zamkniêciu listy kandydatów, Przewodnicz¹cy
Zebrania Wiejskiego, zarz¹dza g³osowanie.
4. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
5. Przepisy § 40 ust. 2 i 3, § 51, § 52 stosuje siê odpowiednio.
§ 60
1. Na cz³onków Rady So³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie zostaje powtórzone z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³
kandydaci, którzy uzyskali równ¹ liczbê g³osów.
3. Przepisy § 54 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e organem do którego wnosi siê protest jest Wójt.
§ 61
1. Radê So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, na
wniosek So³tysa, przed up³ywem kadencji mo¿e odwo³aæ Zebranie Wiejskie. Odwo³anie nastêpuje w takim samym trybie jak wybór.
2. W przypadku odwo³ania Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Rady So³eckiej lub uzupe³nienia
jej sk³adu, w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c.

2) ochronê œrodowiska,
3) estetyzacjê so³ectwa, utrzymanie porz¹dku i czystoœci so³ectwa,
4) samopomoc so³eck¹,
5) wspieranie dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych.
§ 64
1. So³ectwo mo¿e korzystaæ z przekazanych so³ectwu
do korzystania sk³adników mienia komunalnego, którymi mog¹ byæ w szczególnoœci:
1) lokal, bêd¹cy siedzib¹ organów,
2) nieruchomoœci, które mog¹ byæ w szczególnie uzasadnionych spo³ecznie przypadkach przedmiotem
przekazania na potrzeby so³ectwa,
3) inne sk³adniki mienia komunalnego, stanowi¹ce
wyposa¿enie siedziby organów so³ectwa.
2. Przekazanie so³ectwu mienia komunalnego do korzystania nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady oraz
protoko³u przekazania podpisanego przez Wójta oraz
So³tysa.
3. Przekazanie obowi¹zków pomiêdzy ustêpuj¹cym
So³tysem, a nowo wybranym nastêpuje w terminie 7
dni, od daty wyborów w formie „protoko³u zdawczo –
odbiorczego” przedk³adanego niezw³ocznie Wójtowi.
Rozdzia³ VI
Kontrola i nadzór
§ 65

Rozdzia³ V
Zasady gospodarki finansowej
i gospodarki mieniem so³ectwa

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa jest Rada i Wójt.
2. Rada i Wójt maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych
dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania so³ectwa,
niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.

§ 62

§ 66

1. W bud¿ecie gminy wyodrêbnia siê œrodki finansowe
na dzia³alnoœæ so³ectwa.
2. So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie zgodnie z ich przeznaczeniem na
zasadach wskazanych w niniejszym statucie oraz
zgodnie z odrêbn¹ uchwa³¹ Rady w sprawie okreœlenia zasad gospodarki finansowej so³ectw.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa, w ramach bud¿etu Gminy prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

1. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa jest sprawowana na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem,
celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoœci
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej dzia³alnoœci wed³ug kryteriów okreœlonych w ust. 1.

§ 63
1. Œrodkami finansowymi przeznaczonymi na dzia³alnoœæ so³ectwa s¹:
1) œrodki finansowe przeznaczone na dzia³alnoœæ so³ectwa corocznie w uchwale bud¿etowej,
2) darowizny na rzecz so³ectwa i dobrowolne wp³aty
mieszkañców so³ectwa.
2. Œrodki finansowe przeznacza siê na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1) organizacjê imprez kulturalno – oœwiatowych, spotkañ okolicznoœciowych, festynów rekreacyjnych i
sportowych,

§ 67
1. Rada, funkcjê, o której mowa w § 65 ust. 1 a realizuje poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli dzia³alnoœci organów so³ectwa wyznaczone przez
Radê.
§ 68
Organy wymienione w § 65 maj¹ prawo bezpoœredniego wgl¹du w dzia³alnoœæ organów so³ectwa, a tak¿e
w tok poszczególnych spraw za³atwianych przez organy
so³ectwa.
§ 69
1. Cz³onek organów wymienionych w § 65 mo¿e byæ
wy³¹czony od kontroli na wniosek lub z urzêdu, w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 55

Poz. 820

— 3626 —

ka¿dym czasie, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jego bezstronnoœci.
2. O przyczynach powoduj¹cych wy³¹czenie, cz³onka
organów wymienionych w § 65 niezw³ocznie zawiadamia siê Radê.
3. O wy³¹czeniu postanawia Rada uchwa³¹.
§ 70
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 65 przedstawiaj¹ w protokole kontroli.
2. Protokó³ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli dzia³alnoœci organów
so³ectwa, w tym ustalone nieprawid³owoœci, z
uwzglêdnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i
skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Protokó³ kontroli przekazywany jest Radzie.
§ 71
Organy, o których mowa w § 65 ust. 2, na zlecenie
Rady, wydaj¹ opinie o dzia³aniach organów so³ectwa.
§ 72
1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Radzie
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 14 dni od ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na. O niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przed³o¿enia
uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
3. Wójt mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego na okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia jej
przed³o¿enia, je¿eli wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego wywo³a³oby nieodwracalne skutki prawne.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada
nie stwierdza niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego, ograniczaj¹c siê do wskazania uchwa³¹, i¿
zosta³a wydana z naruszeniem prawa.
5. Projekty uchwa³ Rady, o których mowa w ust. 2 i ust.
4 sporz¹dzane s¹ przez Komisjê Rewizyjn¹ z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Je¿eli uchybiono obowi¹zkowi, o którym mowa w ust.
1, termin do stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego biegnie od daty przed³o¿enia Radzie, na jej ¿¹danie.
Rozdzia³ VII
Postanowienia Koñcowe
§ 73
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) na wniosek Wójta,
2) z w³asnej inicjatywy,
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany w³¹czyæ
uchwa³ê Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany statutu do porz¹dku obrad sesji zwo³anej bezpoœrednio
po z³o¿eniu wniosku.
3. Statut i jego zmiany uchwalane s¹ po zaopiniowaniu przez Zebranie Wiejskie.

§ 74
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Rada.
§ 75
So³tys oraz Urz¹d Gminy udostêpnia treœæ statutu do
publicznego wgl¹du.
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu So³ectwa Robakowo
przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
OPIS GRANIC SO£ECTWA ROBAKOWO
Opis granic zosta³ sporz¹dzony na podstawie mapy
ewidencyjnej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w
Wejherowie w roku 2006.
Opis ogólny:
So³ectwo Robakowo le¿y na wschód od Luzina i graniczy:
1. od pó³nocy – z So³ectwem Goœcicino (Gmina Wejherowo),
2. od wschodu – z So³ectwem Gowino (Gmina Wejherowo) i So³ectwem D¹brówka,
3. od po³udnia – z So³ectwem Sychowo i So³ectwem
Milwino,
4. od po³udniowego zachodu – z So³ectwem Bar³omino,
5. od zachodu – z So³ectwem Luzino.
Opis szczegó³owy:
Od strony pó³nocnej granica So³ectwa Robakowo biegnie wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ek o nr: 269, 267,265
i przecina j¹ droga (Robakowo – Goœcicino), a nastêpnie
dalej biegnie wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ek nr 266,
264, 11, 14 i dochodzi do granicy z So³ectwem Gowino,
gdzie granica przebiega wzd³u¿ rzeki Goœcicina oznaczonej nr 19, a¿ do granicy z So³ectwem D¹brówka. Dalej przebiega wzd³u¿ dzia³ek o nr: 276, 277, 289/4, 275,
90, 94, 95/11, 96/15, 97 oraz 280 i dochodzi do granicy
z So³ectwem Sychowo, gdzie granica przebiega wzd³u¿
drogi oznaczonej nr 99 (Robakowo – D¹brówka), dalej
wzd³u¿ dzia³ki nr 101 do drogi nr 198 (Wejherowo – Sychowo), a nastêpnie wzd³u¿ tej drogi do dzia³ki nr 197
(droga) i wzd³u¿ dzia³ek o nr: 196/2, 195/1, 193 (droga),
187 (droga), 186 (droga), 167 (droga) i dochodzi do granicy dzia³ki nr 168 i dalej biegnie wzd³u¿ granicy tej dzia³ki i dzia³ki nr 290 a¿ do granicy z So³ectwem Milwino,
gdzie granica przebiega wzd³u¿ po³udniowej granicy
dzia³ki nr 290 i dochodzi do granicy z So³ectwem Bar³omino. Nastêpnie biegnie wzd³u¿ dzia³ek o nr 173/ 172/2
oraz zachodniej granicy dzia³ki nr 290, a dalej wzd³u¿
granic dzia³ek o nr: 160, 152, 151, 146, 145, 138, 137,
130, 129, 128/15, 128/11 (droga – ul.Wspólna), 128/5
(droga – ul.Wspólna) i dochodzi do drogi – ul.Robakowskiej od strony So³ectwa Luzina, ul. œw.Jana od strony Robakowa (nr 111) i dalej biegnie wzd³u¿ granicy dzia³ek
nr: 38, 32/1, 32/5, 32/4, 34/9, 34/19, 36/50, 36/77 oraz zachodnich granic dzia³ek nr: 272 i 269 i dochodzi do granicy z So³ectwem Goœcicino.
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Załącznik nr 2
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SOŁTYSA WSI …………………………………

I. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
……………………………
w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
rozpatrzyła zgłoszenie kandydata na Sołtysa wsi ……………. dokonane w dniu …………………….. przez
……………………………(imię i nazwisko, dokładny adres)…………………………………..………………………...
……………………………………………..………………………………………………………………………..
II. Do zgłoszenia zostały dołączone następujące dokumenty:
1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności z dnia ………………………………..
2. Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………... zawierający
…………………. podpisów.
(liczba podpisów)

III. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino stwierdza, że zgłoszenie kandydata
zostało dokonane zgodnie z przepisami Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr
………………….. Rady Gminy Luzino z dnia ………..…….… i w związku z tym postanawia zarejestrować
kandydata …………………………… ………………………….. na Sołtysa wsi ……………………………….
(imię i nazwisko)

(nazwa miejscowości)

wiek ……, zawód …………………………, zamieszkałego …………………………………………..…………..
(lat)

(nazwa miejscowości)

Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje osoba zgłaszająca kandydata, zaś jeden pozostawia się w dokumentach Gminnej Komisji ds.
Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 3
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

…………………………….., dnia ………………………

Gminna Komisja Wyborcza
ds. Wyboru Sołtysów w Gminie Luzino

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

My niżej podpisani, zgłaszamy Pana(ią) ……………………………………………………….
na Sołtysa w …………………………………………………………………………….………
wiek …….……… zawód …….………….…….………………….……. tel. ……..….……….
miejsce zamieszkania ………………………………………………………………..………….

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …………………………………… zam. …………………….……………. niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa wsi …..…………… oraz posiadam prawo
wybieralności.
……………………………………..
(data i podpis)

Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis
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Załącznik nr 4
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Karta do głosowania
w wyborach Sołtysa wsi …………………………….

1. ………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2. ………………………………………………….

3.

………………………………………………….

4. …………………………………………………..

5. ………………………………………….……….

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania
postawiono znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku
żadnego kandydata.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką nie
wpływa na ważność głosów.
Kart przedartych całkowicie, na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
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Załącznik nr 5
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATU BEZ GŁOSOWANIA
W WYBORACH SOŁTYSA
WSI ………………………………………..

Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
obsadza mandat Sołtysa wsi …………………………… bez przeprowadzania głosowania w Sołectwie.
(nazwa miejscowości)

1.

W Sołectwie …………………………… Gminna Komisja ds.Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino
zarejestrowała 1 kandydata na Sołtysa wsi ……….……………………. W związku z tym, na podstawie
(nazwa miejscowości)

§48 Statutu Sołectwa ……………………. zatwierdzonego Uchwałą Nr ……………………………..…
Rady Gminy Luzino z dnia ……………………………………. w Sołectwie …………………………..
(nazwa miejscowości)

głosowania w wyborach Sołtysa nie przeprowadza się.

2.

Za wybranego na Sołtysa wsi ………..………………………. Gminna Komisja Wyborcza ds.Wyborów
(nazwa miejscowości)

Sołtysów w Gminie Luzino uznaje zarejestrowanego w dniu ……………………………………………
kandydata ……………………………………………….…….., wiek ………, zawód …………………
(imię i nazwisko)
(lat)
zamieszkałego …..……………………………………………………………………..……..…………..
(nazwa miejscowości)

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..

………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 6
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA Z WYBORU SOŁTYSA
wsi …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
……………….
8.

Głosów ważnych oddano:

……………….

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. …………………………………………….
……………….
2. …………………………………………….
……………….
3. …………………………………………….
……………….
4. …………………………………………….
……………….
5. …………………………………………….
……………….
10. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności:
…………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………….……………...
11. Zarzuty mężów zaufania: ………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………………….…………...
12. Zarzuty członków Komisji: ………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………….………...
Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………
………………………………………………..
(pieczęć sołectwa)
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Załącznik nr 7
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ………………………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała w dniu ……………………. protokół głosowania od Sołeckiej Komisji
Wyborczej Nr …… w ………………………. właściwej do przeprowadzenia głosowania w Sołectwie
……………………….. i na podstawie tego protokołu ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła

………………..
(liczba)
………………..
………………..

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
3. Oddano kart do głosowania
w tym:
4. Głosów nieważnych oddano
………….…….
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów
………….…….
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska
żadnego kandydata
………….…….
5. Głosów ważnych oddano
………….…….
6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) ……………………………………………………….
………………..
(nazwisko i imię kandydata)
(liczba)
2) ………………………………………………………….
………………..
3) ………………………………………………………….
.…..……….…..
4) ………………………………………………………….
………………..
5) ………………………………………………………….
………………..

II. Komisja stwierdziła, iż:
A. Najwięcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na Sołtysa:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
B. Do losowania dopuszczeni zostali kandydaci:
…………………………………………………………………………….………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
którzy uzyskali równe liczby głosów.
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III. Komisja stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego losowania na Sołtysa został wybrany:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
IV. Protokół z przebiegu losowania w załączeniu do niniejszego protokołu.

V. Uwagi członków Komisji: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)

Załącznik nr 8
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ LOSOWANIA PUBLICZNEGO
KANDYDATA NA SOŁTYSA …………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. W dniu …………………….roku o godzinie …………… w siedzibie …………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………….
………….. odbyło się losowanie publiczne kandydata na Sołtysa wsi ……………………………………………
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II. O terminie, godzinie i miejscu przeprowadzonego losowania zainteresowane osoby, w tym mężowie zaufania,
zostali poinformowani poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w dniu ………………………………
oraz na terenie Sołectwa ………………………….. w dniu ……………………………, zawiadomień o
losowaniu.

III. Losowanie przeprowadził Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Gminie Luzino w
osobie ………………………………………….……………, w obecności następujących osób zainteresowanych:
1) ……………………………………………………….
(nazwisko i imię )

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………..
(podpis)

………………..
.…..……….…..
………………..
………………..
………………..
.…..……….…..
………………..
………………..

IV. Osoby biorące udział w losowaniu publicznym zostały poinformowane o sposobie przeprowadzenia
losowania.

V. W wyniku przeprowadzonego losowania Sołtysem wsi …………………………….…………. został
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

VI. Uwagi osób uczestniczących w losowaniu, zgłoszone do protokołu: ……………………………...……….…
……………………………………………………………………………………………..…………………….…..
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)
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Załącznik nr 9
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Karta do głosowania
w wyborach Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………….

1.

………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2.

………………………………………………….

3.

………………………………………………….

4.

…………………………………………………..

5.

………………………………………….……….

6.

…………………………………………………..

7.

…………………………………………………..

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu
kandydatów, ile jest wybieranych do Rady Sołeckiej w sołectwie.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk większej liczby kandydatów niż jest wybieranych do Rady Sołeckiej lub jeżeli nie postawiono znaku
„x” przy nazwisku żadnego kandydata. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub
poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosów. Kart przedartych całkowicie, na dwie
lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
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Załącznik nr 10
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA I USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwisk większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
8.

Głosów ważnych oddano:

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

10. Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali kandydaci:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
którzy uzyskali równe liczby głosów.
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11. Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych, w tym w głosowaniu ponownym uzyskali i w
związku z tym zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
3. ………………………………………………..
..………………
4. ………………………………………………..
..………………
5. ………………………………………………..
..………………
6. ………………………………………………..
..………………
7. ………………………………………………..
..………………
12. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności: …………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………...
13. Zarzuty członków Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………

…………………………………
(pieczęć sołectwa)

Załącznik nr 11
do Statutu Sołectwa Robakowo
przyjętego Uchwałą Nr XXXV/334/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
SOŁECTWA …………………………………

I. Sołecka Komisja Wyborcza w ………………. na Zebraniu Wiejskim Sołectwa ………………… w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
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przyjęła zgłoszenia następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

………………………………………………………………………………………………..………...…..
(imię i nazwisko, dokładny adres)
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………….…………..

II. Kandydaci zostali zgłoszeni przez członków Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………………….
Kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: …………………………………………………………………..
złożyli ustne oświadczenie do protokołu o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności. Oświadczenia nie złożyli kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: ……………………….

III. Sołecka Komisja Wyborcza w …………………………. stwierdza, że kandydaci zgłoszeni pod liczbą
porządkową nr: …………………………………………………….. zostali zgłoszeni zgodnie z przepisami
Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr ………………….. Rady Gminy Luzino z dnia
………..…….… i w związku z tym postanawia się zarejestrować następujących kandydatów na członków Rady
Sołeckiej Sołectwa ...............................................:
1.

………………………………………………………………………………………………..….

2.
3.
4.

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

IV. Uwagi, członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, do protokołu: ……………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
V. Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
pozostawia się w dokumentach Zebrania Wiejskiego, zaś drugi przekazuje się w depozyt Wójtowi Gminy
Luzino.
Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka sołectwa)
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§2

821
UCHWA£A Nr XXXV/333/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Luzino.
Na podstawie art. l8 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40
ust. 1 i 2 pkt 3, art., 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 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 oraz art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606, zm.
Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2253, z 2006 r. Nr 73
poz. 501) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Luzino,
2) so³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Luzino,
3) statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa
Luzino,
4) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Luzino,
5) Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Luzino,
6) Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa,
7) So³tysie nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,
8) Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ organ
wspieraj¹cy So³tysa,
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej – nale¿y przez to
rozumieæ So³tysa.
§3

§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Luzino, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/2005/97 Rady Gminy
Luzino z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw Gminy Luzino, w czêœci dotycz¹cej Statutu So³ectwa Luzino.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/333/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
Statut So³ectwa Luzino
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Luzino, zwanego dalej „so³ectwem”, w tym:
1) nazwê i obszar dzia³ania so³ectwa,
2) zakres zadañ przekazanych so³ectwu przez gminê
oraz sposób ich realizacji,
3) organizacjê i zadania so³ectwa,
4) zasady i tryb wyboru organów oraz ich odwo³ywania,
5) zasady gospodarki finansowej i gospodarki mieniem,
6) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy
nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.
2. W zakresie zadañ przydzielonych so³ectwu, z upowa¿nienia gminy, So³tys mo¿e wystêpowaæ przed
s¹dami powszechnymi.
3. Miejsce, w którym urzêduje So³tys musi byæ oznaczone tablic¹ z napisem „SO£TYS” oraz wyposa¿one w tablicê informacyjn¹ so³ectwa.
4. So³ectwo pos³uguje siê pieczêci¹ o treœci „SO£ECTWO LUZINO”.
§4
Utworzenie nowego so³ectwa, jego ³¹czenie, podzia³
lub znoszenie nale¿y do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady.
§5
Z inicjatyw¹ utworzenia lub zmian terytorialnych so³ectwa mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada,
2) mieszkañcy so³ectwa.
§6
1. Obszar dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ
Luzino.
2. Opis granic so³ectwa wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Rozdzia³ II
Zadania so³ectwa oraz sposób ich realizacji
§7
1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oœæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz,
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji zadañ gminy.
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2. Do zdañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoœci so³eckiej i jej cz³onków wobec organów gminy, organów
administracji pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu
publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa,
4) dzia³anie na rzecz so³ectwa,
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê,
6) wspó³dzia³anie z Policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa,
7) wspó³pracê z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie so³ectwa,
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego,
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych
na rzecz so³ectwa,
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego,
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji spo³ecznych,
12) gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem,
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej w szczególnoœci sygnalizowanie potrzeb
spo³ecznych w zakresie organizowania okreœlonych form pomocy spo³ecznej,
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej,
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych
interesów mieszkañców so³ectwa,
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do so³ectwa.
§8
1. Zadania okreœlone w statucie realizuje siê w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³pracê w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznych w sprawach
dotycz¹cych Gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwianie radnym kontaktu z wyborcami, miêdzy innymi
w formie spotkañ oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) wspó³pracê z komisjami Rady, a zw³aszcza rozpatrywanie przez komisjê spraw dotycz¹cych so³ectwa.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami gmi-

ny, zawieraj¹c porozumienia okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonywania wspólnych zadañ.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka, jako
organ opiniodawczo – doradczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 7 osób, w tym z So³tysa. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
4. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 10
1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
2. Mandat So³tysa wygasa w przypadku:
1) up³ywu kadencji, na któr¹ zosta³ wybrany,
2) utraty praw obywatelskich,
3) odwo³ania w drodze referendum,
4) œmierci,
5) rezygnacji.
3. W przypadkach okreœlonych w ust. 2 pkt 2, 4, 5 wygaœniêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie Zebranie Wiejskie.
4. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Zebrania Wiejskiego lub na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców, na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2000
roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88 poz. 985 z
póŸ.zm.).
5. Po up³ywie kadencji dotychczasowy So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego So³tysa.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie, So³tys oraz Rada So³ecka dzia³aj¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym
postanowieñ:
1) Statutu Gminy,
2) statutu.
2. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoœci i dostêpu do informacji publicznej.
3. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoœci oraz z dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 12
Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Rady So³eckiej,
2) uchwalanie rocznego planu wydatków so³ectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdania So³tysa z wykonania
rocznego planu wydatków so³ectwa,
4) uchwalanie zasad zarz¹du mieniem przekazanym
do dyspozycji so³ectwa,
5) wyra¿anie stanowiska w przypadku wyst¹pienia organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê,
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6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.
§ 13
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania stale zamieszkuj¹ na
terenie so³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
2. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania
w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub udzielenia wyjaœnieñ.
§ 14
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci
zg³oszonych wniosków i wypowiedzi,
5) udzia³u w g³osowaniu,
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania do Rady So³eckiej.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 50 mieszkañców so³ectwa,
3) na pisemny wniosek Rady So³eckiej,
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Zebrania Wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóŸniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. W przypadku nie zwo³ania Zebrania Wiejskiego przez
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej na wniosek, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, Zebranie Wiejskie
zwo³uje Wójt.
§ 16
1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie og³oszeñ na terenie so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed
terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców, którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§ 17
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
2. Porz¹dek obrad ustala Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Podlega on zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie.
3. Je¿eli Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej nie mo¿e prowadziæ obrad Zebrania Wiejskiego, wyznacza zastêpcê, który przejmuje uprawnienia i obowi¹zki
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej w zakresie pro-

wadzenia obrad Zebrania Wiejskiego, na czas okreœlony.
4. Porz¹dek obrad mo¿e byæ zmieniony lub uzupe³niony na wniosek ka¿dego cz³onka Zebrania Wiejskiego, zg³oszony nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
dyskusji nad pierwszym punktem porz¹dku obrad,
ustalonego zgodnie z ust. 2.
5. Wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzglêdniony, je¿eli popiera go nie mniej ni¿ 1/10 obecnych
cz³onków Zebrania Wiejskiego. W innym przypadku,
o zmianie lub uwzglêdnieniu porz¹dku obrad na wniosek zg³oszony zgodnie z ust. 4, decyduje Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
6. Osoby uprawnione do udzia³u w Zebraniu Wiejskim
odnotowuj¹ swoj¹ obecnoœæ na liœcie obecnoœci wy³o¿onej do podpisu w miejscu, w którym odbywa siê
zebranie. Lista obecnoœci jest za³¹cznikiem do protoko³u Zebrania Wiejskiego i s³u¿y do stwierdzenia
prawomocnoœci obrad.
§ 18
1. Przebieg Zebrania Wiejskiego jest protoko³owany.
Protoko³owanie wypowiedzi nie maj¹cych istotnego
znaczenia lub g³osów nieformalnych mo¿e byæ pominiête, na polecenie Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej. W tym wypadku w protokole zamieszcza siê
jedynie adnotacjê o pominiêciu zapisu wypowiedzi
lub g³osu. Uzasadnienia wniosków o podjêcie uchwa³y protoko³owane s¹ zawsze w ca³oœci.
2. G³osu w dyskusji udziela Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej. Czas jednego wyst¹pienia nie powinien przekroczyæ 5 minut.
3. Protokó³ z Zebrania Wiejskiego powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu Wiejskim, stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) informacjê So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków,
5) podjête uchwa³y i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty
zapis o liczbie g³osów oddanych „za”, „przeciw”,
”wstrzymuj¹cych siê”,
6) podpis Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej i protokolanta.
§ 19
1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ w obecnoœci co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy
mieszkañcy so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze
siê wymagana liczba uprawnionych do g³osowania
mieszkañców so³ectwa, Zebranie Wiejskie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek obrad zwo³uje siê w drugim
terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póŸniej. W tym przypadku dla wa¿noœci Zebrania Wiejskiego nie jest wymagana obecnoœæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa w liczbie okreœlonej w ust. 1.
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§ 20
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów co oznacza,
¿e przechodzi wniosek, który uzyska³ wiêksz¹ liczbê
g³osów – osób uprawnionych i uczestnicz¹cych w
Zebraniu Wiejskim – „ za” ni¿ g³osów „przeciw”.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na
wniosek co najmniej 1 uprawnionych do g³osowania,
obecnych na zebraniu.
Podtytu³: So³tys – Rada So³ecka
§ 21
Do zakresu dzia³ania So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
2) reprezentowanie so³ectwa wobec organów gminy,
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
4) uczestnictwo w akcji maj¹cej na celu pomoc w so³ectwie w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych, w szczególnoœci poprzez wykonywanie
zarz¹dzeñ Wójta,
5) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
6) uczestniczenie w sesjach oraz w spotkaniach z radnymi gminy poœwiêconych realizacji zadañ Gminy,
7) sk³adanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków so³ectwa, najpóŸniej do 30 marca roku
nastêpnego po roku, którego dotyczy³ plan,
8) sk³adanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania z dzia³alnoœci,
9) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
10) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z zarz¹dzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym,
11) wspó³dzia³anie z organami gminy w organizowaniu i
przeprowadzaniu konsultacji spo³ecznych,
12) opracowywanie projektów inicjatyw spo³ecznych i
gospodarczych przedstawianych organom gminy,
13) organizowanie spotkañ radnych gminy i Wójta z
mieszkañcami so³ectwa, zg³aszanie wniosków do
komisji Rady,
14) tworzenie warunków wspó³pracy z innymi so³ectwami gminy,
15) organizowanie ¿ycia kulturalno – oœwiatowego so³ectwa.
§ 22
1. Pe³nienie obowi¹zków So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Rada ustanawia na okres kadencji organów gminy,
zasady na jakich So³tysowi przys³uguje dieta.
§ 23
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa w szczególnoœci poprzez:
1) wydawanie opinii,
2) przygotowywanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania,

3) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz so³ectwa,
5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
(so³eckich) w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i
wypoczynku,
6) konsultacjê spraw przedstawionych przez So³tysa
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 24
1. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje so³tys, który
przewodniczy tym posiedzeniom.
3. O terminie posiedzenia Rady So³eckiej zawiadamia
siê mieszkañców so³ectwa poprzez wywieszenie
og³oszeñ na 3 dni przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ,
bez prawa do g³osowania, radni mieszkaj¹cy na terenie so³ectwa.
§ 25
Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê spo³ecznie.
§ 26
1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno – biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów oraz w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e wyznaczyæ pracownika Urzêdu
Gminy do kontaktu z so³ectwem.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru organów so³ectwa
oraz ich odwo³ywania
§ 27
So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
§ 28
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na So³tysa ma obywatel polski, który najpóŸniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze
dzia³ania danego so³ectwa.
2. Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem s¹du,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem
s¹dowym.
§ 29
Prawo wybieralnoœci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania.
§ 30
1. Wójt organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich
przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa.
2. Wybory przeprowadzaj¹:
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1) Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyboru So³tysów,
2) So³eckie komisje wyborcze.
§ 31
Do zadañ Wójta nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego,
2) powo³ywanie i odwo³ywanie komisji wyborczych.
§ 32
Do zadañ Gminnej Komisji Wyborczej nale¿y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez so³eckie komisje wyborcze,
2) rozpatrywanie skarg na dzia³alnoœæ so³eckich komisji wyborczych,
3) udzielanie so³eckim komisjom wyborczym wyjaœnieñ,
4) przedk³adanie sprawozdania z przebiegu wyborów
na obszarze gminy wraz z ich wynikami Radzie,
5) rejestrowanie kandydatów na So³tysa,
6) zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomoœci w trybie okreœlonym w kalendarzu wyborczym,
7) zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich dostarczenie so³eckim komisjom wyborczym,
8) ustalenie wyników wyborów i og³oszenie ich w trybie okreœlonym niniejszym statutem.
§ 33
Do zadañ so³eckich komisji wyborczych nale¿y:
1) przeprowadzenie g³osowania,
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania i podanie ich do publicznej wiadomoœci,
4) przes³anie wyników g³osowania do Gminnej Komisji
Wyborczej.
§ 34
1. Komisje wyborcze powo³uje, najpóŸniej w 21 dniu
przed dniem wyborów Wójt, wskazuj¹c jednoczeœnie
funkcje powo³anych osób.
2. W sk³ad Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3
do 5 osób, bêd¹cych mieszkañcami gminy, w tym 2
osoby z urzêdu wskazane przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy.
3. W sk³ad so³eckich komisji wyborczych wchodz¹ od 3
do 6 osób, w tym z urzêdu jako cz³onek osoba wskazana przez Wójta spoœród pracowników samorz¹dowych gminy oraz od 2 do 5 spoœród mieszkañców
so³ectwa.
4. W przypadku zg³oszenia wiêkszej liczby kandydatów spoœród mieszkañców so³ectwa, do sk³adu Gminnej Komisji Wyborczej i so³eckich komisji wyborczych,
wybór cz³onków nastêpuje w drodze losowania publicznego. Losowanie przeprowadza siê w ten sposób, ¿e nazwiska kandydatów uczestnicz¹cych w
losowaniu oznacza siê numerami, informuj¹c o tym
obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert
wk³ada siê kartki z wpisanymi numerami odpowiadaj¹cymi numerom, którymi oznaczono nazwiska
kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje siê odpowiednio od 2 do 5 z nich. Wylosowane numery s¹

odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu.
Odczytywane s¹ równie¿ imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Termin i miejsce
losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
urzêdu.
5. Sk³ady komisji podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci, w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Zmiany i uzupe³nienia w sk³adzie komisji nastêpuj¹
w trybie przepisów o jej powo³aniu.
7. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ ma³¿onek, wstêpny, zstêpny, rodzeñstwo oraz powinowaty kandydata na So³tysa, jak równie¿ osoba pozostaj¹ca z
kandydatem w stosunku przysposobienia.
§ 35
1. Cz³onkom komisji wyborczych przys³uguj¹ diety w
wysokoœci ustalonej przez Wójta, nie przekraczaj¹cej œrodków zaplanowanych w bud¿ecie Gminy.
2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji wyborczych, korzystaj¹ z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
jak funkcjonariusze publiczni.
3. Cz³onkowie komisji nie mog¹ prowadziæ agitacji na
rzecz kandydatów.
§ 36
1. Wybory So³tysa zarz¹dza Wójt Gminy nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed up³ywem kadencji So³tysa i ustala
kalendarz wyborczy. Datê wyborów ustala siê na
dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni po
up³ywie kadencji So³tysa.
2. Kalendarz wyborczy og³asza siê najpóŸniej w 30 dniu
przed dniem wyborów i podaje niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci.
§ 37
1. W razie koniecznoœci przeprowadzenia wyborów
przed up³ywem kadencji z przyczyn okreœlonych w
§ 10 ust. 2, wybory zarz¹dza siê i przeprowadza w
ci¹gu 45 dni od wyst¹pienia przyczyny.
2. Przepisy § 36 ust. 2 stosuje siê odpowiednio, z tym
¿e w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynnoœci wyborczych mog¹ byæ krótsze od przewidzianych w statucie.
3. Wyborów, o których mowa w ust. 1 nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
§ 38
1. Spis wyborców sporz¹dza siê w Urzêdzie Gminy,
najpóŸniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
2. W spisie umieszcza siê nazwisko i imiona, imiê ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania wyborcy.
3. Spis wyborców jest udostêpniony, na pisemny wniosek, do wgl¹du w Urzêdzie Gminy.
4. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo
przyjêty, o sporz¹dzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostêpnienia.
5. Na nieprawid³owoœci w spisie wyborców mog¹ byæ
wnoszone reklamacje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 55

Poz. 821

— 3644 —

6. Wójt obowi¹zany jest rozpatrzyæ reklamacjê w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
7. Spis wyborców przekazuje siê w dniu wyborów przewodnicz¹cemu komisji wyborczej.
§ 39
1. Kandydatów na So³tysa zg³asza siê do Gminnej Komisji Wyborczej, w celu rejestracji, najpóŸniej w 7
dniu przed dniem wyborów. Wzór protoko³u rejestracji kandydata na So³tysa stanowi za³¹czniki nr 2 do
statutu.
2. Zg³oszenia dokonuje siê na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do statutu.
3. Zg³oszenie zawiera: pisemne oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na kandydowanie, podpisy co
najmniej 10 osób posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
4. Je¿eli zg³oszenie kandydata wykazuje wady, Gminna Komisja Wyborcza wzywa zg³aszaj¹cego do ich
usuniêcia w terminie 2 dni. Po bezskutecznym up³ywie terminu zg³oszenie zostaje uniewa¿nione.
5. W przypadku rezygnacji z kandydowania, kandydat
zostaje skreœlony. Rezygnacje sk³ada siê na piœmie.
6. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
§ 40
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu so³eckiej komisji
wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, miêdzy godzin¹ 8.00 a 16.00., bez przerwy.
2. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych wydarzeñ g³osowanie by³o przejœciowo uniemo¿liwione, komisja wyborcza mo¿e zarz¹dziæ jej przerwanie, przed³u¿enie albo odroczenie
do dnia nastêpnego. Uchwa³a w tej sprawie powinna
byæ natychmiast podana do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa.
3. W razie przerwania lub odroczenia g³osowania komisja wyborcza zapieczêtowuje wlot urny wyborczej
i oddaje urnê wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. W miarê mo¿liwoœci komisja wyborcza ustala równie¿ liczbê
kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczêtowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodnicz¹cemu komisji wyborczej. Przed ponownym
podjêciem g³osowania komisja wyborcza stwierdza
protokolarnie, czy pieczêcie na urnie i pakiecie z kartami s¹ nienaruszone.
4. G³osowanie mo¿e zostaæ zakoñczone przed wskazan¹ w ust. 1 godzin¹ o ile wszyscy uprawnieni do
g³osowania znajduj¹cy siê w spisie wyborców oddali swój g³os.
5. Lokale wyborcze ustali zarz¹dzeniem Wójt.
6. W lokalu wyborczym wydziela siê miejsca zapewniaj¹ce tajnoœæ g³osowania.
§ 41
1. Przed rozpoczêciem g³osowania so³ecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka j¹ i opieczêtowuje pieczêci¹ so³eck¹ oraz ustala
liczbê kart do g³osowania.

2. Od chwili opieczêtowania urny a¿ do zakoñczenia
g³osowania urny nie wolno otwieraæ.
§ 42
1. Od chwili rozpoczêcia g³osowania a¿ do jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinno byæ obecnych co
najmniej 2 cz³onków so³eckiej komisji wyborczej.
2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynnoœci
wyborczych, so³eckiej komisji wyborczej, mog¹ przebywaæ mê¿owie zaufania wyznaczeni przez poszczególnych kandydatów. Kandydat na So³tysa mo¿e
wyznaczyæ po jednym mê¿u zaufania.
3. M¹¿ zaufania musi posiadaæ pisemne upowa¿nienie
wydane przez kandydata, do reprezentowania jego
interesów w czasie g³osowania i ustalenia wyników
wyborów. Upowa¿nienie przedk³ada siê Przewodnicz¹cemu so³eckiej komisji wyborczej.
4. Mê¿om zaufania przys³uguje prawo wniesienia uwag
do protoko³u z wymienieniem konkretnych zarzutów.
§ 43
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje so³eckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoœci.
2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie
przez komisjê dopisany do spisu i dopuszczony do
udzia³u w g³osowaniu, je¿eli udokumentuje, i¿ stale
zamieszkuje na terenie danego so³ectwa.
§ 44
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do
spisu otrzymuje od komisji kartê do g³osowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty w³asnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do g³osowania wg wzoru ustalonego przez Wójta zarz¹dzeniem, opatrzone pieczêci¹ Urzêdu Gminy i so³ectwa.
§ 45
1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. W lokalu wyborczym umieszcza siê tylko urzêdowe
obwieszczenia wyborcze.
§ 46
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porz¹dku i spokoju w czasie g³osowania, w tym celu ma prawo ¿¹daæ opuszczenia lokalu
wyborczego przez osoby zak³ócaj¹ce porz¹dek i spokój.
§ 47
1. W wyborach So³tysa wyborca g³osuje tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska dwóch lub wiêcej kandydatów lub je¿eli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku ¿adnego kandydata.
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3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratk¹
nie wp³ywa na wa¿noœæ g³osów.
4. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 4 do
statutu.
§ 48
Je¿eli w so³ectwie w wyborach So³tysa zosta³ zg³oszony i zarejestrowany tylko jeden kandydat, g³osowania nie przeprowadza siê, a za wybranego uwa¿a siê
zarejestrowanego kandydata.
§ 49
1. W przypadku, o którym mowa w § 48, Gminna Komisja Wyborcza niezw³ocznie zawiadamia wyborców
danego so³ectwa o przyczynach obsadzenia mandatu bez g³osowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Wójt.
2. Gminna Komisja Wyborcza sporz¹dza odpowiedni
protokó³ z obsadzenia mandatu so³tysa bez g³osowania.
3. Wzór protoko³u w drodze obsadzenia mandatu bez
g³osowania stanowi za³¹cznik nr 5 do statutu
§ 50
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania so³ecka komisja wyborcza ustala wyniki g³osowania.
§ 51
1. So³ecka komisja wyborcza ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbê osób uprawnionych
do g³osowania oraz liczbê wyborców, którym wydano karty do g³osowania.
2. So³ecka komisja wyborcza ustala liczbê nie wykorzystanych kart do g³osowania, a nastêpnie karty te
umieszcza w zapieczêtowanych pakietach.
3. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej w obecnoœci jej cz³onków otwiera urnê wyborcz¹, po czym
so³ecka komisja wyborcza liczy znajduj¹ce siê w niej
karty do g³osowania.
4. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 3. Nie bierze
siê pod uwagê równie¿ kart do g³osowania innych
ni¿ urzêdowo okreœlone lub nieopatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Gminy i w³aœciwego so³ectwa.
5. Je¿eli liczba kart do g³osowania wyjêtych z urny jest
mniejsza lub wiêksza od liczby wydanych kart, so³ecka komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej niezgodnoœci.
6. Na podstawie kart do g³osowania wyjêtych z urny,
so³ecka komisja wyborcza, ustala liczbê g³osów niewa¿nych oraz liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
7. Protokó³ g³osowania sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach. Wzór protoko³u g³osowania stanowi za³¹cznik nr 6 do statutu.
§ 52
1. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protoko³u so³ecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomoœci
wyniki g³osowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców,

jednego egzemplarza protoko³u g³osowania w so³ectwie.
2. Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje protokó³ do Gminnej Komisji
Wyborczej.
3. Po wykonaniu czynnoœci okreœlonych w § 51 ust. 7
Przewodnicz¹cy so³eckiej komisji wyborczej niezw³ocznie przekazuje w depozyt Wójtowi dokumenty z g³osowania.
§ 53
1. Gminna Komisja Wyborcza w terminie 7 dni, od daty g³osowania ustala wyniki wyborów so³tysów w gminie.
2. Wzór protoko³u ustalenia wyników wyborów stanowi za³¹cznik nr 7.
3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który w g³osowaniu otrzyma³ najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów.
4. W przypadku otrzymania równej liczby wa¿nie oddanych g³osów, o wyborze So³tysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Gminn¹ Komisjê
Wyborcz¹.
W losowaniu maj¹ prawo uczestniczenia kandydaci
oraz zainteresowani mieszkañcy so³ectwa.
5. Losowanie prowadzi Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej w obecnoœci cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej, mê¿ów zaufania i zainteresowanych
mieszkañców so³ectwa. Do jednakowych kopert wk³ada siê kartki z wypisanymi nazwiskami kandydatów
i imionami tych kandydatów. Po wymieszaniu kopert
losuje siê jedn¹ z nich. Nazwisko i imiê wylosowanego kandydata odczytuje siê i okazuje obecnym, a
wylosowan¹ kartkê do³¹cza siê do protoko³u. Na ¿¹danie osób obecnych przy losowaniu nale¿y okazaæ
zawartoœæ nie wylosowanych kopert. Termin i miejsce
losowania jest podawane do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i so³ectwa. Przebieg przeprowadzonego losowania opisuje siê w protokole, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 8 do statutu.
§ 54
1. W ci¹gu 7 dni od daty wyborów mo¿e byæ wniesiony
protest przeciwko wa¿noœci wyborów z powodu dopuszczenia siê przestêpstwa przeciwko wyborom lub
naruszenia przepisów niniejszego statutu, dotycz¹cego przebiegu g³osowania, ustalenia wyników g³osownia lub wyników wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi mo¿e wnieœæ wyborca,
którego nazwisko w dniu wyborów by³o umieszczone w spisie wyborców na obszarze danego so³ectwa.
3. Protest wnosi siê na piœmie do Gminnej Komisji Wyborczej.
4. Wnosz¹cy protest powinien sformu³owaæ w nim zarzuty oraz przedstawiæ lub wskazaæ dowody, na których opiera swoje zarzuty.
5. Gminna Komisja Wyborcza rozpatruje protesty w ci¹gu 3 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Gminnej
Komisji Wyborczej jest ostateczna.
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§ 55
1. Radê So³eck¹ wybiera Zebranie Wiejskie, na okres
odpowiadaj¹cy kadencji So³tysa.
2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
powinno odbyæ siê w terminie 1 miesi¹ca od daty
ustalenia wyniku wyborów So³tysa.
3. Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady So³eckiej
zwo³uje Wójt, okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego spoza mieszkañców
so³ectwa. Zawiadomienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru cz³onków Rady So³eckiej
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 14 dni przed wyznaczon¹ dat¹ wyborów.
4. Rada So³ecka wybierana jest w g³osowaniu tajnym,
bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
5. G³osowanie tajne odbywa siê za pomoc¹ kart do g³osowania, opieczêtowanych piecz¹tk¹ Urzêdu Gminy zawieraj¹cych nazwiska kandydatów poprzez
postawienie w kratce z lewej strony znaku „x” przy
nazwiskach najwy¿ej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych do Rady So³eckiej w so³ectwie.
6. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk wiêkszej liczby kandydatów ni¿ jest
wybieranych do Rady So³eckiej lub nie postawiono
znaku „x” obok nazwiska ¿adnego kandydata.
7. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków, nie wp³ywa
na wa¿noœæ g³osu.
8. Kart do g³osowania przedartych ca³kowicie b¹dŸ na
dwie lub wiêcej czêœci nie bierze siê pod uwagê.
9. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 9 do
statutu.
§ 56
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru Rady So³eckiej wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/10
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganej w ust. 1 liczby uprawnionych do g³osowania
mieszkañców, wybory przeprowadza siê w nowym
terminie, niezale¿nie od iloœci uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym dniu co pierwszy, pó³
godziny póŸniej.
3. Dla potrzeb wyborów Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednio przepisy § 28, § 29 i § 38 statutu.
§ 57
1. W celu przeprowadzenia wyboru cz³onków Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje spoœród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 osobow¹
so³eck¹ komisjê wyborcz¹. Przepis § 34 ust. 7 statutu stosuje siê odpowiednio.
2. So³ecka komisja wyborcza wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami so³eckiej
komisji wyborczej.

3. Do zadañ so³eckiej komisji wyborczej, powo³anej do
celu okreœlonego w ust. 1 nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej,
2) przygotowanie kart do g³osowania,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) obliczenie g³osów oddanych na poszczególnych
kandydatów,
5) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do
wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyboru.
4. Protokó³ g³osowania i ustalenia wyników wyborów,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do statutu, podpisuj¹
wszyscy cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej obecni przy jego sporz¹dzaniu oraz Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego.
5. Cz³onkowie so³eckiej komisji wyborczej nie mog¹
kandydowaæ na cz³onka Rady So³eckiej.
§ 58
1. Kandydatów na cz³onków Rady So³eckiej mog¹ zg³aszaæ stali mieszkañcy uczestnicz¹cy w Zebraniu
Wiejskim. Zg³oszenie kandydatów odbywa siê ustnie w trakcie Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnieni do g³osowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w Zebraniu Wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad
okreœlonych w ust. 1 i 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kandydata wyra¿ona ustnie w trakcie obrad.
§ 59
1. Po zarejestrowaniu przez so³eck¹ komisjê wyborcz¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie zamyka listê kandydatur. Wniosek o
zamkniêcie listy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poddaje pod g³osowanie Zebrania Wiejskiego.
2. Wzór protoko³u rejestracji kandydatów na cz³onków
Rady So³eckiej stanowi za³¹cznik nr 11 do statutu.
3. Po zamkniêciu listy kandydatów, Przewodnicz¹cy
Zebrania Wiejskiego, zarz¹dza g³osowanie.
4. Zarejestrowane kandydatury umieszcza siê na karcie do g³osowania w porz¹dku alfabetycznym.
5. Przepisy § 40 ust. 2 i 3, § 51, § 52 stosuje siê odpowiednio.
§ 60
1. Na cz³onków Rady So³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie zostaje powtórzone z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³
kandydaci, którzy uzyskali równ¹ liczbê g³osów.
3. Przepisy § 54 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e organem do którego wnosi siê protest jest Wójt.
§ 61
1. Radê So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, na
wniosek So³tysa, przed up³ywem kadencji mo¿e odwo³aæ Zebranie Wiejskie. Odwo³anie nastêpuje w takim samym trybie jak wybór.
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2. W przypadku odwo³ania Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Rady So³eckiej lub uzupe³nienia
jej sk³adu, w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c.
Rozdzia³ V
Zasady gospodarki finansowej
i gospodarki mieniem so³ectwa
§ 62
1. W bud¿ecie gminy wyodrêbnia siê œrodki finansowe
na dzia³alnoœæ so³ectwa.
2. So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie zgodnie z ich przeznaczeniem na
zasadach wskazanych w niniejszym statucie oraz
zgodnie z odrêbn¹ uchwa³¹ Rady w sprawie okreœlenia zasad gospodarki finansowej so³ectw.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa, w ramach bud¿etu Gminy prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 63
1. Œrodkami finansowymi przeznaczonymi na dzia³alnoœæ so³ectwa s¹:
1) œrodki finansowe przeznaczone na dzia³alnoœæ so³ectwa corocznie w uchwale bud¿etowej,
2) darowizny na rzecz so³ectwa i dobrowolne wp³aty
mieszkañców so³ectwa.
2. Œrodki finansowe przeznacza siê na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1) organizacjê imprez kulturalno – oœwiatowych, spotkañ okolicznoœciowych, festynów rekreacyjnych i
sportowych,
2) ochronê œrodowiska,
3) estetyzacjê so³ectwa, utrzymanie porz¹dku i czystoœci so³ectwa,
4) samopomoc so³eck¹,
5) wspieranie dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych.
§ 64
1. So³ectwo mo¿e korzystaæ z przekazanych so³ectwu
do korzystania sk³adników mienia komunalnego, którymi mog¹ byæ w szczególnoœci:
1) lokal, bêd¹cy siedzib¹ organów,
2) nieruchomoœci, które mog¹ byæ w szczególnie uzasadnionych spo³ecznie przypadkach przedmiotem
przekazania na potrzeby so³ectwa,
3) inne sk³adniki mienia komunalnego, stanowi¹ce
wyposa¿enie siedziby organów so³ectwa.
2. Przekazanie so³ectwu mienia komunalnego do korzystania nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady oraz
protoko³u przekazania podpisanego przez Wójta oraz
So³tysa.
3. Przekazanie obowi¹zków pomiêdzy ustêpuj¹cym
So³tysem, a nowo wybranym nastêpuje w terminie 7
dni, od daty wyborów w formie „protoko³u zdawczo –
odbiorczego” przedk³adanego niezw³ocznie Wójtowi.

Rozdzia³ VI
Kontrola i nadzór
§ 65
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa jest Rada i Wójt.
2. Rada i Wójt maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych
dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania so³ectwa,
niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
§ 66
1. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa jest sprawowana na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem,
celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Kontrola dzia³alnoœci organów so³ectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoœci
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej dzia³alnoœci wed³ug kryteriów okreœlonych w ust. 1.
§ 67
1. Rada, funkcjê, o której mowa w ust. 1 a realizuje poprzez Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli dzia³alnoœci organów so³ectwa wyznaczone przez
Radê.
§ 68
Organy wymienione w § 65 maj¹ prawo bezpoœredniego wgl¹du w dzia³alnoœæ organów so³ectwa, a tak¿e
w tok poszczególnych spraw za³atwianych przez organy
so³ectwa.
§ 69
1. Cz³onek organów wymienionych w § 65 mo¿e byæ
wy³¹czony od kontroli na wniosek lub z urzêdu, w
ka¿dym czasie, je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do jego bezstronnoœci.
2. O przyczynach powoduj¹cych wy³¹czenie, cz³onka
organów wymienionych w § 65 niezw³ocznie zawiadamia siê Radê.
3. O wy³¹czeniu postanawia Rada uchwa³¹.
§ 70
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 65 przedstawiaj¹ w protokole kontroli.
2. Protokó³ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli dzia³alnoœci organów
so³ectwa, w tym ustalone nieprawid³owoœci, z
uwzglêdnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i
skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Protokó³ kontroli przekazywany jest Radzie.
§ 71
Organy, o których mowa w § 65 ust. 2, na zlecenie
Rady, wydaj¹ opinie o dzia³aniach organów so³ectwa.
§ 72
1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Radzie
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 14 dni od ich
podjêcia.
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2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na. O niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przed³o¿enia
uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
3. Wójt mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego na okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia jej
przed³o¿enia, je¿eli wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego wywo³a³oby nieodwracalne skutki prawne.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada
nie stwierdza niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego, ograniczaj¹c siê do wskazania uchwa³¹, i¿
zosta³a wydana z naruszeniem prawa.
5. Projekty uchwa³ Rady, o których mowa w ust. 2 i ust.
4 sporz¹dzane s¹ przez Komisjê Rewizyjn¹ z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Je¿eli uchybiono obowi¹zkowi, o którym mowa w ust.
1, termin do stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego biegnie od daty przed³o¿enia Radzie, na jej ¿¹danie.
Rozdzia³ VII
Postanowienia Koñcowe
§ 73
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) na wniosek Wójta,
2) z w³asnej inicjatywy,
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany w³¹czyæ
uchwa³ê Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany statutu do porz¹dku obrad sesji zwo³anej bezpoœrednio
po z³o¿eniu wniosku.
3. Statut i jego zmiany uchwalane s¹ po zaopiniowaniu przez Zebranie Wiejskie.
§ 74
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wi¹¿¹co Rada.
§ 75
So³tys oraz Urz¹d Gminy udostêpnia treœæ statutu do
publicznego wgl¹du.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu So³ectwa Luzino
przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
OPIS GRANIC SO£ECTWA LUZINO
Opis granic zosta³ sporz¹dzony na podstawie mapy
ewidencyjnej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w
Wejherowie w roku 2006.
Opis ogólny:
So³ectwo Luzino jest po³o¿one centralnie na obszarze Gminy Luzino i graniczy:
1. od pó³nocy i pó³nocnego zachodu – z So³ectwem Kêb³owo,
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2. od pó³nocnego wschodu – z So³ectwem Goœcicino
(Gmina Wejherowo),
3. od wschodu – z So³ectwem Robakowo,
4. od po³udnia – z So³ectwem Bar³omino,
5. od zachodu – z So³ectwem Strzebielino (Gmina £êczyce).
Opis szczegó³owy:
Od strony pó³nocnego zachodu granica So³ectwa Luzino biegnie wzd³u¿ pó³nocnej czêœci dzia³ki nr 1438,
stanowi¹cej lasy pañstwowe, po³o¿onej na granicy z So³ectwem Kêb³owo do drogi oznaczonej nr 69/3 i dalej
wzd³u¿ granicy dzia³ek o nr: 1439, 1434, 1429, a nastêpnie wzd³u¿ drogi krajowej nr 6 a¿ do dzi³ki 215/6 i dalej
wzd³u¿ dzia³ek o nr: 216/4, 216/5, 217/1, 218/1, 219, 220
(droga – ul.Kamienna), 222/10, 222/4, 222/3, 222/2,
222/1 i dochodzi czêœciowo do dzia³ki oznaczonej nr
223/2 (droga – ul.Wielki Las) i dalej wzd³u¿ dzia³ek nr: 227
i 226, która od strony pó³nocnej dochodzi do granicy z So³ectwem Goœcicino. Nastêpnie wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki 226, któr¹ przecina dzia³ka o nr 230 stanowi¹ca
drogê i dalej biegnie wzd³u¿ dzia³ek o nr: 231, 232, 236.
Dalej granicê przecina dzia³ka nr 237 stanowi¹ca drogê
i biegnie wzd³u¿ granicy z dzia³k¹ nr 238 i dochodzi do
rzeki Bolszewka, a nastêpnie do dzia³ki nr 1440 dochodz¹cej do torów kolejowych i wzd³u¿ pó³nocnej czêœci
dzia³ki 1441, gdzie dochodzi do granicy z So³ectwem
Robakowo. Nastêpnie granica biegnie wzd³u¿ wschodniej czêœci granicy dzia³ki nr 1441 oraz wschodniej i po³udniowej czêœci granicy dzia³ki nr 1418, dalej wzd³u¿
dzia³ki 312 i dochodzi do dzia³ek stanowi¹cych drogi
oznaczone nr: 312/2, 313/3, 295/1, 295/6 (ul.Robakowska), a dalej wzd³u¿ dzia³ek o nr: 1099/5, 1101, 1103,
1104 do drogi oznaczonej nr 1111, nastêpnie do dochodzi do granicy dzia³ki nr 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1125, do rzeki Bolszewki, która przecina granicê i
do dzia³ek nr: 1126 i 1127 i czêœci dzia³ki od strony po³udniowo wschodniej dzia³ki 1129/2 i dochodzi do granicy z So³ectwem Bar³omino. Dalej granica przebiega
wzd³u¿ po³udniowych granic dzia³ek o nr: 1129/2, 1131/5,
1131/3, 1132, 1133, przecina j¹ droga oznaczona nr 1207
(ul.D³uga), nastêpnie biegnie wzd³u¿ granicy dzia³ki 1218,
1222 (droga), 1232, 1233 i 1275 i przecina j¹ dzia³ka
stanowi¹ca drogê oznaczon¹ nr 107 (ul.Of.Stutthofu),
dalej wzd³u¿ granicy po³udniowych dzia³ek o nr: 907/1,
908 i dochodzi do granicy z So³ectwem Strzebielino. Nastêpnie przebiega wzd³u¿ granicy dzia³ki 909 i dochodzi
do dzia³ki nr 905/2 stanowi¹cej drogê (ul.Okrê¿na) i dalej wzd³u¿ dzia³ki nr 903, 896/6 i wchodzi na dzia³kê nr 897
stanowi¹c¹ drogê (ul.Jasna), i dalej wzd³u¿ dzia³ki 895,
891/5, 874/1, która dochodzi do dzia³ki nr 869 (droga –
ul.Jasna) i wzd³u¿ po³udniowych granic dzia³ek nr: 871,
870 i dochodzi do granicy dzia³ek oznaczonych nr: 1449,
1448, 1444, 1443 stanowi¹cych lasy pañstwowe, a nastêpnie biegnie wzd³u¿ zachodnich granic dzia³ek nr:
858, 857/3 i dochodzi do drogi oznaczonej nr 736/3
(ul.Paraszyñska) i dalej wzd³u¿ zachodnich granic dzia³ek nr: 852/1, 850/1, 849, gdzie dochodzi do torów kolejowych, oznaczonych nr 57/5, a nastêpnie do dzia³ki
nr 56 i nr 1438, stanowi¹cej lasy pañstwowe i dochodzi
do granicy z So³ectwem Kêb³owo.
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Załącznik nr 2
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SOŁTYSA WSI …………………………………

I. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
……………………………
w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
rozpatrzyła zgłoszenie kandydata na Sołtysa wsi ……………. dokonane w dniu …………………….. przez
…………………………………………(imię i nazwisko, dokładny adres)…………………………………..…………
……………………………………………..………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………
II. Do zgłoszenia zostały dołączone następujące dokumenty:
1. Oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności z dnia ………………………………..
2. Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………... zawierający
…………………. podpisów.
(liczba podpisów)

III. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino stwierdza, że zgłoszenie kandydata
zostało dokonane zgodnie z przepisami Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr
………………….. Rady Gminy Luzino z dnia ………..…….… i w związku z tym postanawia zarejestrować
kandydata …………………………… ………………………….. na Sołtysa wsi ……………………………….
(imię i nazwisko)

(nazwa miejscowości)

wiek ……, zawód …………………………, zamieszkałego …………………………………………..…………..
(lat)

(nazwa miejscowości)

Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje osoba zgłaszająca kandydata, zaś jeden pozostawia się w dokumentach Gminnej Komisji ds.
Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 3
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

…………………………….., dnia ………………………

Gminna Komisja Wyborcza
ds. Wyboru Sołtysów w Gminie Luzino

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

My niżej podpisani, zgłaszamy Pana(ią) ……………………………………………………….
na Sołtysa w …………………………………………………………………………….………
wiek …….……… zawód …….………….…….………………….……. tel. ……..….……….
miejsce zamieszkania ………………………………………………………………..………….

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …………………………………… zam. …………………….……………. niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa wsi …..…………… oraz posiadam prawo
wybieralności.

……………………………………..
(data i podpis)

Wykaz wyborców popierających kandydata na Sołtysa wsi …………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis
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Załącznik nr 4
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Karta do głosowania
w wyborach Sołtysa wsi …………………………….

1. ………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2. ………………………………………………….

3.

………………………………………………….

4. …………………………………………………..

5.

………………………………………….……….

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania
postawiono znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku „x” przy nazwisku
żadnego kandydata.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kratką nie
wpływa na ważność głosów.
Kart przedartych całkowicie, na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
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Załącznik nr 5
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATU BEZ GŁOSOWANIA
W WYBORACH SOŁTYSA
WSI ………………………………………..

Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino na posiedzeniu w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
obsadza mandat Sołtysa wsi …………………………… bez przeprowadzania głosowania w Sołectwie.
(nazwa miejscowości)

1.

W Sołectwie …………………………… Gminna Komisja ds.Wyborów Sołtysów w Gminie Luzino
zarejestrowała 1 kandydata na Sołtysa wsi ……….……………………. W związku z tym, na podstawie
(nazwa miejscowości)

§48 Statutu Sołectwa ……………………. zatwierdzonego Uchwałą Nr ……………………………..…
Rady Gminy Luzino z dnia ……………………………………. w Sołectwie …………………………..
(nazwa miejscowości)

głosowania w wyborach Sołtysa nie przeprowadza się.
2.

Za wybranego na Sołtysa wsi ………..………………………. Gminna Komisja Wyborcza ds.Wyborów
(nazwa miejscowości)

Sołtysów w Gminie Luzino uznaje zarejestrowanego w dniu ……………………………………………
kandydata ……………………………………………….…….., wiek ………, zawód …………………
(imię i nazwisko)
(lat)
zamieszkałego …..……………………………………………………………………..……..…………..
(nazwa miejscowości)

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..

………………………………………
(pieczątka urzędu gminy)
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Załącznik nr 6
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA Z WYBORU SOŁTYSA
wsi …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
…………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
……………….
8.

Głosów ważnych oddano:

……………….

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. …………………………………………….
……………….
2. …………………………………………….
……………….
3. …………………………………………….
……………….
4. …………………………………………….
……………….
5. …………………………………………….
……………….
10. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności:
…………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………….……………...
11. Zarzuty mężów zaufania: ………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………………….…………...
12. Zarzuty członków Komisji: ………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………….………...
Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………
…………………………………………….
(pieczęć sołectwa)
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Załącznik nr 7
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
SOŁTYSA WSI ………………………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała w dniu ……………………. protokół głosowania od Sołeckiej Komisji
Wyborczej Nr …… w ………………………. właściwej do przeprowadzenia głosowania w Sołectwie
……………………….. i na podstawie tego protokołu ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła

………………..
(liczba)
………………..
………………..

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
3. Oddano kart do głosowania
w tym:
4. Głosów nieważnych oddano
………….…….
w tym:
1) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów
………….…….
2) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska
żadnego kandydata
………….…….
5. Głosów ważnych oddano
………….…….
6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) ……………………………………………………….
(nazwisko i imię kandydata)
2) ………………………………………………………….
3) ………………………………………………………….
4) ………………………………………………………….
5) ………………………………………………………….

………………..
(liczba)
………………..
.…..……….…..
………………..
………………..

II. Komisja stwierdziła, iż:
A. Najwięcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na Sołtysa:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
B. Do losowania dopuszczeni zostali kandydaci:
…………………………………………………………………………….………………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
którzy uzyskali równe liczby głosów.
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III. Komisja stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego losowania na Sołtysa został wybrany:
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)
IV. Protokół z przebiegu losowania w załączeniu do niniejszego protokołu.
V. Uwagi członków Komisji: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)

Załącznik nr 8
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

PROTOKÓŁ LOSOWANIA PUBLICZNEGO
KANDYDATA NA SOŁTYSA …………………………..

Sporządzony dnia …………………………….. przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów
w Gminie Luzino.

I. W dniu …………………….roku o godzinie …………… w siedzibie …………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………….
………….. odbyło się losowanie publiczne kandydata na Sołtysa wsi ……………………………………………

II. O terminie, godzinie i miejscu przeprowadzonego losowania zainteresowane osoby, w tym mężowie zaufania,
zostali poinformowani poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w dniu ………………………………
oraz na terenie Sołectwa ………………………….. w dniu ……………………………, zawiadomień o
losowaniu.

III. Losowanie przeprowadził Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Gminie Luzino w
osobie ………………………………………….……………, w obecności następujących osób zainteresowanych:
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1) ……………………………………………………….

………………..

(nazwisko i imię )

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(podpis)

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………..
.…..……….…..
………………..
………………..
………………..
.…..……….…..
………………..
………………..

IV. Osoby biorące udział w losowaniu publicznym zostały poinformowane o sposobie przeprowadzenia
losowania.

V. W wyniku przeprowadzonego losowania Sołtysem wsi …………………………….…………. został
…………………………………………………………………………………….………………………..
(nazwisko i imię kandydata)

VI. Uwagi osób uczestniczących w losowaniu, zgłoszone do protokołu: ……………………………...……….…
……………………………………………………………………………………………..…………………….…..
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
1. ………………………………………………………..
(nazwisko i imię, funkcja w Komisji)
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ………………………………………………………..

……………………………
(podpis)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………..
(pieczęć urzędu)

Załącznik nr 9
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.
Karta do głosowania
w wyborach Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………….

1.

………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

2.

………………………………………………….

3.

………………………………………………….
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4.

…………………………………………………..

5.

………………………………………….……….

6.

…………………………………………………..

7.

…………………………………………………..

Informacja o sposobie głosowania:
Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu
kandydatów, ile jest wybieranych do Rady Sołeckiej w sołectwie.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk większej liczby kandydatów niż jest wybieranych do Rady Sołeckiej lub jeżeli nie postawiono znaku
„x” przy nazwisku żadnego kandydata. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub
poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosów. Kart przedartych całkowicie, na dwie
lub więcej części nie bierze się pod uwagę.
Załącznik nr 10
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA I USTALENIA WYNIKÓW WYBORÓW
RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA …………………………..

1.

Głosowanie w dniu ………….……. rozpoczęło się o godz. ..…… i trwało bez przerwy do godz. …...…

2.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ……………………………..….

3.

Komisja otrzymała …………………..… kart do głosowania.

4.

Wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) ………………….. wyborcom.

5.

Nie wykorzystano …………………….. kart do głosowania.

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart, Komisja ustaliła
na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
6. Oddano kart do głosowania (liczba kart wyjętych z urny)
.………………
7.

Głosów nieważnych oddano

……………….

w tym:
a) z powodu postawienia znaku „x” obok nazwisk większej liczby kandydatów
……………….
b) z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata
8.

Głosów ważnych oddano:

9.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:
1.
2.
3.
4.

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….
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…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

10. Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali kandydaci:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
którzy uzyskali równe liczby głosów.
11. Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych, w tym w głosowaniu ponownym uzyskali i w
związku z tym zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej:
1. ………………………………………………..
..………………
2. ………………………………………………..
..………………
3. ………………………………………………..
..………………
4. ………………………………………………..
..………………
5. ………………………………………………..
..………………
6. ………………………………………………..
7. ………………………………………………..

..………………
..………………

12. Jeżeli suma liczb z punktu 7 i 8 jest mniejsza o liczby z pkt. 6 należy podać ewentualną przyczynę
niezgodności: …………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………...
13. Zarzuty członków Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji:
1. ………………………………… Przewodniczący …………………………
2. ……………………………….…członek
…………………………
3. …………………………………. członek
…………………………

…………………………………
(pieczęć sołectwa)

Załącznik nr 11
do Statutu Sołectwa Luzino
przyjętego Uchwałą Nr XXV/333/3006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.
PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ
SOŁECTWA …………………………………

I. Sołecka Komisja Wyborcza w ………………. na Zebraniu Wiejskim Sołectwa ………………… w dniu
………………………………… w składzie:
Przewodniczący …………………………………………………
Członkowie:
1. …………….………………………………………………
2. ………………………….…………………………………
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3. ……………………………………….……………………
4. …………………………………………….………………
przyjęła zgłoszenia następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa …………………………:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

………………………………………………………………………………………………..………...…..
(imię i nazwisko, dokładny adres)
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………..………...…..
………………………………………………………………………………………………….…………..

II. Kandydaci zostali zgłoszeni przez członków Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………………….
Kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: …………………………………………………………………..
złożyli ustne oświadczenie do protokołu o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa
wybieralności. Oświadczenia nie złożyli kandydaci zgłoszeni pod liczbą porządkową nr: ……………………….

III. Sołecka Komisja Wyborcza w …………………………. stwierdza, że kandydaci zgłoszeni pod liczbą
porządkową nr: …………………………………………………….. zostali zgłoszeni zgodnie z przepisami
Statutu Sołectwa ……………… zatwierdzonego Uchwałą Nr ………………….. Rady Gminy Luzino z dnia
………..…….… i w związku z tym postanawia się zarejestrować następujących kandydatów na członków Rady
Sołeckiej Sołectwa ...............................................:
1.

………………………………………………………………………………………………..….

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

IV. Uwagi, członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, do protokołu: ……………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
V. Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
pozostawia się w dokumentach Zebrania Wiejskiego, zaś drugi przekazuje się w depozyt Wójtowi Gminy
Luzino.
Podpisy Komisji:
1. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..
5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
………………………………………
(pieczątka sołectwa)
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822
UCHWA£A Nr XXXV/327/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr17,
poz. 128), w zwi¹zku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06
wrzeœnia 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2004 roku Nr 204 poz. 2088 i Nr 273
poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 141 poz. 1184, Nr 155
poz. 1297, Nr 163 poz. 1362, Nr 172 poz. 1440., Nr 175
poz. 1462, Nr 180 poz. 1494 i Nr 180 poz. 1497), Rada
Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê 5 (s³ownie: piêæ) nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ na pojazd i obszar Gminy Luzino, przeznaczonych do wydania w 2007 roku.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Luzino.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01 stycznia 2007
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie jej na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Luzino oraz publikacji „Biuletynie
Informacyjnym” Rady i Wójta Gminy Luzino.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz

823
UCHWA£A Nr XXXV/328/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych
drzew w Gminie Luzino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 14
poz. 1806, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102

poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwi¹zku z art. 44 ust. 1,
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880, zm. Dz.U. z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 4 ust. 1,
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606, zm.
Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 267 poz. 2253, z
2006 r. Nr 73 poz. 501, Nr 104 poz. 708) Rada Gminy
Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za pomniki przyrody:
1) Buk pospolity o obwodzie 380cm (obwód na wysokoœci 1,3 m nad ziemi¹), rosn¹cy w miejscowoœci Têpcz,
Gmina Luzino na gruntach bêd¹cych w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa w Zarz¹dzie: Pañstwowe Gospodarstwo Leœne, Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwo
Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Leœnictwo Têpcz,
oddzia³ leœny 179j, obrêb geod. Têpcz, (dzia³ka
nr 248). Opis pomnika przyrody wraz ze zdjêciami
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) alejê drzew sk³adaj¹c¹ siê z 9 sztuk drzew klonów
pospolitych i 1 sztuki drzewa lipy drobnolistnej, rosn¹cych w miejscowoœci Têpcz, Gmina Luzino, na gruntach bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, w
Zarz¹dzie: Pañstwowe Gospodarstwo Leœne, Lasy
Pañstwowe, Nadleœnictwo Strzebielino z siedzib¹ w
Luzinie, Leœnictwo Têpcz, oddzia³ leœny 179j, obrêb
geod. Têpcz, (dzia³ka nr 248). Opis pomnika przyrody wraz ze zdjêciami stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3) alejê drzew sk³adaj¹c¹ siê z 29 sztuk drzew lip drobnolistnych, rosn¹cych w miejscowoœci Bar³omino,
Gmina Luzino, na gruntach bêd¹cych w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa, w Zarz¹dzie: Pañstwowe Gospodarstwo Leœne, Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwo Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie, Leœnictwo Bar³omino,
obrêb geodezyjny Bar³omino, oddzia³ leœny 126a,
126c, 142a, 141a, (dzia³ki nr 237, 248, 247). Opis
pomnika przyrody wraz ze zdjêciami stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§2
Drzewa, o których mowa w § 1 uchwa³y, nie zosta³y
ustalone jako pomniki przyrody przez Wojewodê.
§3
Drzewa, o których mowa w § 1 uchwa³y podlegaj¹
szczególnej ochronie polegaj¹cej na wprowadzeniu poszczególnych zakazów:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budow¹, odbudow¹, utrzymywaniem, remontem lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej
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gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania, przekszta³cania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia u¿ytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, tym kopalnych szcz¹tków
roœlin i zwierz¹t a tak¿e minera³ów i bursztynu;
9) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t,
niszczenia nor, lêgowisk zwierzêcych oraz tarlisk i
z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb
oraz wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z racjonaln¹ gospodark¹ roln¹, leœn¹, ryback¹ i ³owieck¹;
10) umieszczania tablic reklamowych.

§4
Nieprzestrzeganie postanowieñ uchwa³y podlega odpowiedzialnoœci karnej okreœlonej w przepisach ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/328/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.
Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody
1.Numer ewidencyjny pomnika przyrody
2.Przedmiot ochrony
Drzewo
3.Nazwa pomnika przyrody
Buk pospolity
4.Opis pomnika przyrody: przy drzewach należy podać obwód na wysokości 1.30m. , przy
głazach podać największy obwód
obwód -380cm
wiek-220 lat
wysokość-24m
5.Stan obiektu
bardzo dobry
6.Lokalizacja
Leśnictwo- Tępcz
Oddział leśny , poddz-179j
Obręb ewidencyjny- Tępcz
Nr działki-248
7.Forma własności
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca: Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo: Strzebielino, siedziba:84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 43.
8.Uwagi
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/328/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.

Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody
1.Numer ewidencyjny pomnika przyrody
2.Przedmiot ochrony
Grupa drzew
3.Nazwa pomnika przyrody
Aleja drzew-klon pospolity, lipa drobnolistna
4.Opis pomnika przyrody: przy drzewach należy podać obwód na wysokości 1.30m. , przy
głazach podać największy obwód
L.p. drzewa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obwód w cm
290
293
220
258
269
182
122
313
240
237

Wiek w latach
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Wysokość w m
21
20
19
24
21
22
18
25
25
22

5.Stan obiektu
klon pospolity
dobry
lipa drobnolistna
dobry
6.Lokalizacja
Leśnictwo- Tępcz
Oddział leśny , poddz-179j
Obręb ewidencyjny- Tępcz
Nr działki-248
7.Forma własności
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca: Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo: Strzebielino, siedziba:84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 43.
8.Uwagi
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/328/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 października 2006 r.
Arkusz ewidencyjny pomnika przyrody
1. Numer ewidencyjny pomnika przyrody
2. Przedmiot ochrony
Grupa drzew
3. Nazwa pomnika przyrody
Aleja drzew - lipa drobnolistna
4. Opis pomnika przyrody: przy drzewach należy podać obwód na wysokości 1.30m. , przy
głazach podać największy obwód
L.p. drzewa
Obwód drzewa w cm
Wiek drzewa w latach
Wysokość w m
1
370
150
24
2
187
150
25
3
271
150
23
4
271
150
23
5
178
150
22
6
212
150
24
7
236
150
22
8
198
150
29
9
235
150
29
10
158
150
27
11
350
150
28
12
245
150
27
13
210
150
27
14
271
150
27
15
215
150
24
16
228
150
24
17
315
150
24
18
195
150
25
19
230
150
27
20
235
150
26
21
266
150
26
22
242
150
25
23
200/218/294
150
21
24
290
150
21
25
310
150
23
26
222
150
21
27
205
150
22
28
240
150
21
29
255
150
23
5.Stan obiektu
dobry
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6.Lokalizacja

L.p. drzewa

Leśnictwo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino

Oddział leśny,
poddz.
126a
126a
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
126c
142a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a
141a

Obręb
ewidencyjny
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino
Barłomino

Nr działki
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
238
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247

7.Forma własności
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca: Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo: Strzebielino, siedziba:84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 43.
8.Uwagi
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UCHWA£A Nr XXXV/329/2006
Rady Gminy Luzino
Z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.

1. cz. dz.nr 191/44–Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego;
Ksiêdza Sumiñskiego
2. dz.nr 1184/3 i dz.nr 1184/11–Zak¹tna
3. dz.nr 84/22–Jaworowa
4. dz.nr 822/43, 822/46, 822/42, 822/37–Szmaragdowa
§2

w sprawie nadania nazw powsta³ym ulicom w Luzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. 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)
w zwi¹zku z art. 4 ust. 1, art. 13 pkt.2 ustawy z dnia
20 lipca 2002 roku o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 190 poz. 1606 ze zm.) Rada Gminy Luzino uchwala,
co nastêpuje:

*)

Za³¹cznikiem do uchwa³y jest plan sytuacyjny ukazuj¹cy przebieg ulic.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni, od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz

§1
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy nowo powsta³ym ulicom po³o¿onym na terenie wsi Luzino, obrêb Luzino:

*)

Za³¹cznika nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr XXXV/332/2006
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIV/150/2004 Rady
Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokoœci stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 14 poz. 1806,
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17
poz. 128) w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn.
Kategoria
dróg

Dz.U. z 2004 Nr 204 poz. 2086, zm. Dz.U. z 2004 Nr 273
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163 poz. 1362 i 1364, Nr 169
poz. 1420, Nr 172 poz. 1440 i 1441, Nr 179 poz. 1486,
z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711), art. 4 ust. 2 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz.U. z
2005 r. Nr 267 poz. 2253, z 2006 r. Nr 73 poz. 501) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 w pkt 2 do Uchwa³y Nr XIV / 150 /
2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³aty za zajêcie
1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy Luzino, wprowadza siê zmianê
wysokoœci rocznych stawek op³at za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego za 1 m 2, w sposób przedstawiony poni¿ej:

Rodzaj
elementu zajętego
pasa drogowego
jezdnie i ulice o nawierzchni gruntowej

Gminne
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Roczna stawka opłat za umieszczanie w
pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami
2
ruchu drogowego za 1m
6 zł

chodniki i pobocza

11 zł

jezdnie i ulice pozostałe

11 zł

§2

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1. Wyraziæ zgodê na udzielenie bonifikaty, przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, od ceny sprzeda¿y w wysokoœci 80% ceny.
2. Podstaw¹ obliczenia bonifikaty jest cena lokalu wraz
z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej budynku, ustalona w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ wartoœæ lokalu okreœlona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
3. Wraz z lokalem sprzedawany jest lub oddawany w
u¿ytkowanie wieczyste, bez stosowania bonifikat,
udzia³ do wyodrêbnionej ewidencyjnie dzia³ce gruntu, niezbêdnej do racjonalnego korzystania z budynku. W przypadku oddawania gruntu w u¿ytkowanie
wieczyste nabywca lokalu uiszcza I op³atê w wysokoœci 25% ceny gruntu, proporcjonalnie do zwi¹zanego z tym lokalem udzia³u.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹ca od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Waldemar Kunz

826
UCHWA£A Nr 467/XLVIII/06
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 20 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych
Na podstawie:
— Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 08 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednol. w Dz.U z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami)
— Art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.
U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z póŸniejszymi zmianami)
Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:

§2
Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego z bonifikat¹ mo¿e nast¹piæ tylko na rzecz najemcy, który nie zalega z zap³at¹ nale¿nego czynszu i innych op³at zwi¹zanych z
najmem lokalu.
§3
Nabywca jest zobowi¹zany do zwrotu kwoty równej
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli przed
up³ywem 10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia zbêdzie lokal
lub przed up³ywem 5 lat wykorzysta nieruchomoœæ na
inne cele ni¿ lokal mieszkalny.
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§4
1. Czynnoœci zwi¹zane ze sprzeda¿¹ lokalu mieszkalnego podejmowane s¹ po z³o¿eniu przez najemcê
wniosku o jego nabycie i wp³aceniu zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania lokalu mieszkalnego
do sprzeda¿y.
2. Nabywcy lokali mieszkalnych pokrywaj¹ w ca³oœci
koszty przygotowania dokumentacji niezbêdnej przy
sprzeda¿y poniesione przez Gminê do dnia zawarcia
umowy sprzeda¿y.
3. Koszty przygotowania dokumentacji wymaganej przy
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego obejmuj¹ w szczególnoœci:
— koszty sporz¹dznia operatu szacunkowego
— koszty sporz¹dzenia inwentaryzacji budynku
4. Wysokoœæ zaliczki ustala Burmistrz Gminy Miejskiej
£eba
5. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku nie zawarcia umowy sprzeda¿y z przyczyn le¿¹cych po
stronie Wnioskodawcy.
§5
Koszty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z zawarciem
umowy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego ponosi nabywca
lokalu mieszkalnego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
Jan Ku¿ownik

827
UCHWA£A Nr 481/XLVIII/2006
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 20 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta £eby
Na podstawie:
— art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami)
oraz
— art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
nr 236, poz. 2008 z póŸn. zmianami),
— art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2005 nr 175, poz, 1458), po zasiêgniêciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lêborku,
Rada Miejska w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin utrzymania czystoœci i po-

rz¹dku na terenie Miasta £eby w brzmieniu jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca Uchwa³a nr 238/XXVIII/2004 z dnia
06.12.2004 Rady Miejskiej w £ebie w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta £eby
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
Jan Ku¿ownik
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Rady Miejskiej w £ebie
Nr 481/XLVIII/2006
z dnia 20 paŸdziernika 2006 r.
Regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Miasta £eby
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Miasta £eby, zwany dalej Regulaminem, okreœla szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta £eby, a w szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
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13 wrzeœnia 1996 roku 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 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków;
3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, wspólnoty mieszkaniowe a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce
nieruchomoœciami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku,
przy czym:
— na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;
— na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym oraz przystanków komunikacyjnych obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê
b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;
— na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie
siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do
tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
do drogi publicznej nale¿y do zarz¹dcy drogi.
Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników – je¿eli zarz¹d
drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania
pojazdów na takim chodniku – nale¿¹ do zarz¹du
drogi. Uprz¹tniêcie b³ota œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci nale¿y do w³aœciciela nieruchomoœci.
— na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania
czystoœci i porz¹dku nale¿¹ do gminy.
Do obowi¹zków gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i
pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i
utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³aœcicielach lokalu – nale¿y przez to rozumieæ najemców lub w³aœcicieli lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoœci
uzyskania indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane zgodnie z treœci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w³aœcicieli
nieruchomoœci oraz najemców/w³aœcicieli lokali;

Poz. 827

6) indywidualnych kontach – nale¿y przez to rozumieæ
prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów
z w³aœcicielami nieruchomoœci lub najemcami/w³aœcicielami lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych
podmiotowi uprawnionemu przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, odpadów.
Indywidualne konta nie s¹ prowadzone dla w³aœcicieli nieruchomoœci prowadz¹cych na nich dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Je¿eli na terenie nieruchomoœci
w³aœciciel zamieszkuje i prowadzi ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem uprawnionym dwie odrêbne umowy i do
odrêbnych urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at – nale¿y przez to rozumieæ
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci
lub najemców/w³aœcicieli lokali za us³ugi, podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach op³at – nale¿y rozumieæ przez to wysokoœæ
op³at uiszczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci
lub najemcê/w³aœciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu do odbióru odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i
miesi¹ca, których wysokoœæ skalkulowana jest z
uwzglêdnieniem:
— iloœci wytwarzanych przez jedn¹ osobê odpadów,
— kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania,
spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów,
nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu,
dozorowania oraz ewentualnych odszkodowañ
wynik³ych faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeñ.
Podmiot uprawniony zobowi¹zany jest do pomniejszania stawek op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at
produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej, wp³ywy uzyskane na
mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku,
wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od samorz¹du
z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki i odbioru. Iloœæ
odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez jedn¹ osobê, oszacowana jest dla obszaru miast, przy
czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o w
oparciu o dane zawarte w KPGO;
Stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ. Ustalenie
faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o
ewidencjê ludnoœci, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oœwiad-
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czenia w³aœcicieli weryfikowane wywiadem œrodowiskowym. Nieruchomoœci o charakterze letniskowym,
s³u¿¹ce pobytowi czasowemu, s¹ traktowane jako
zamieszka³e sezonowo, a ich w³aœciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za ca³y czas trwania sezonu
jaki w danym regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do iloœci osób, dla której pobytu nieruchomoœæ jest przystosowana.
W stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru i
kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych
z nieruchomoœci posiadaj¹cych ogród nie wiêkszy
ni¿ najni¿sza przeciêtna wielkoœæ ogrodu na terenie
miasta. W³aœciciele ogrodów wiêkszych s¹ obowi¹zani uiœciæ op³atê proporcjonalnie wy¿sz¹. W stawce op³aty wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru
odpadów budowlanych z remontów, na które nie jest
wymagane pozwolenie na budowê. Odbiór odpadów
budowlanych z pozosta³ych remontów podlega odrêbnej op³acie;
10) stawkach op³at za m 3 – nale¿y przez to rozumieæ
stawki op³at odniesione do jednostki objêtoœci odpadów. W oparciu o nie oraz o objêtoœæ koniecznych
do ich zebrania urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów
na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoœci nie bêd¹cych
mieszkalnymi, których w³aœcicielami s¹ podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, instytucje, nie bêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach – nale¿y przez to rozumieæ, zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do
górnych stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym,
w³aœcicielom nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê odpadów zebranych i
odebranych w sposób selektywny w roku poprzednim;
Wysokoœæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji.
Maksymalna wysokoœæ zni¿ek udzielana jest w³aœcicielom nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom
lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru.
Zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych œrednich poziomów selekcji:
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w
danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru – zni¿ka w wysokoœci 20% od pe³nej op³aty za odbiór
odpadów nieselekcjonowanych,
od 76% do 99% poziomu jw. – zni¿ka w wysokoœci
30%,
od 100% poziomu jw. – zni¿ka w wysokoœci 40%;
Zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym
przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady komunalne;
12) poziomach selekcji – nale¿y przez to rozumieæ, poziomy odzysku i recyklingu odpadów okreœlone w
Gminnym Planie Gospodarki Odpadami;
13) œrednim poziomie selekcji – nale¿y przez to rozumieæ œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aœciciela nieruchomoœci lub najemcê/w³aœciciela lokalu
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poziomów selekcji dla poszczególnych strumieni odpadów podlegaj¹cych selekcji (odpadów kuchennych, opakowañ, odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych);
14) 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;
15) 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;
16) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia, oraz czêœæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
17) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
18) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w
KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
19) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne;
20) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o
odpadach, wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni
sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.:
baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, œrodków do impregnacji drewna,
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,
opakowania po œrodkach ochrony roœlin i nawozach,
opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki.
21) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
22) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
23) stacjach zlewnych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia zdefiniowane w ustawie z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz.U.z 2005 r. Nr 236,poz. 2008)
24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego
(LPOS) – nale¿y przez to rozumieæ, zlokalizowane w
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miastach, na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej,
specjalnie w tym celu przygotowane i wyposa¿one
pomieszczenia lub wolno stoj¹ce obiekty, czynne codziennie lub co kilka dzieñ, w okreœlonych godzinach,
w których mieszkañcy tych osiedli mog¹ przekazywaæ
podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz, osobno, ³¹cznie opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania ze szk³a, opakowania z blachy stalowej i
opakowania z aluminium, a tak¿e odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach.
25) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez Burmistrza Miasta, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i
ich czêœci;
26) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejœciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ zabudowê z wieloma wejœciami;
27) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki wolnostoj¹ce z jednym wejœciem,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych,
budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejœciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanaœcie lokali mieszkalnych, licz¹ce do trzech
kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie
piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
28) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania i
u¿ytkowania;
29) zwierzêtach domowych – rozumie siê przez to zwierzêta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz.U. z 2003 r.
nr 106 poz. 1002 z póŸn. zmianami);
30) zwierzêtach gospodarskich – rozumie sie przez to
zwierzêta gospodarskie w rozumieniu ustawy z
20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzat gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. nr 207
poz. 1762 z póŸn. zmianami);
31) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia
17 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierzat (Dz.U. z
2003 r. Nr 106 poz. 1002 z póŸn. zmianami)
§3
Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci,
mieszkañców oraz osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie Miasta £eby.

ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§4
W³aœciciele nieruchomoœci oraz najemcy/w³aœciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w opisane w Rozdziale III
urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten
ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zosta³ opracowany oraz w
wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych;
5) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady ulegaj¹ce biodegradacji odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu tygodniowym;
— w zabudowie wielorodzinnej odbierane s¹ na
bie¿¹co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesiêcznym,
— w zabudowie wielorodzinnej na bie¿¹co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej;
W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek, przed
umieszczeniem opakowañ w worku, pojemniku,
umyæ je tak by nie pozosta³y na nich resztki zawartoœci;
c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 2–miesiêcznym,
— w zabudowie wielorodzinnej w cyklu 1– miesiêcznym;
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ w cyklu
pó³rocznym;
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
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f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu tygodniowym;
— w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu;
6) zbieranie w pojemnikach o wielkoœci uzale¿nionej
od liczby mieszkañców nieruchomoœci odpadów nie
podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
— tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
— szk³a nieopakowaniowego,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i
pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
8) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoœci i z wnêtrza
budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do jednej z kategorii okreœlonych w za³¹czniku
nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.), których
posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do
ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie
ich podmiotowi uprawnionemu;
9) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych;
10) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
11) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni
posadzek, pod³óg, œcian i stropów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ budynków
wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek
schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych,
zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich
nale¿ytego stanu sanitarno–higienicznego;
12) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów,
kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych i prawnych;
13) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
14) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach b³ota,
œniegu, lodu z powierzchni nieruchomoœci, (przy czym
nale¿y to realizowaæ w sposób niezak³ócaj¹cy ruchu
pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na
skraju chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by
utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê;
15) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
16) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
17) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami che-
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micznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
18) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
19) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w
widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z
numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz nazw¹
ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
20) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u wejœcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aœciciela
lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
b) imiê i nazwisko i adres osoby b¹dŸ adres podmiotu wykonuj¹cego czynnoœci w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
c) regulamin porz¹dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoœci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego,
policji, stra¿y gminnej, pogotowia wodoci¹gowo –
kanalizacyjnego,;
21) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych w
stanie wolnym od zachwaszczenia, w stanie wykoszonym;
22) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
23) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
24) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
25) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci;
26) utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejœciach, pod mostami i
wiaduktami, itp.;
27) utrzymywanie w stanie wolnym od zaœmiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
28) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
29) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w szczególnoœci œcieki
takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
30) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, œwiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje,
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pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomoœci tylko za zgod¹ w³aœciciela nieruchomoœci i tylko wtedy, gdy nie s¹
one uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoœci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach;
31) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 38;
32) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
33) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
34) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a
wiêc w parkach, na targowiskach, placach zabaw,
itp., regulaminów korzystania z nich;
35) 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.);
36) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
37) zg³aszanie do Urzêdu Miejskiego w £ebie faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
38) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej
przez wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roœlin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 94)
§5
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z
tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep
i naczep, samochodów campingowych i przyczep
campingowych mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach
do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê
spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
3) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roœlinnoœci,
deptania trawników oraz zieleñców;

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
10) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów;
14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.).
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych
§6
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie
nieruchomoœci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoœci.
2) w³aœciciel nieruchomoœci wyposa¿onej w zbiornik
bezodp³ywowy zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoœci
zbiornika do iloœci osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w taki sposób by opró¿nianie by³o konieczne nie czêœciej ni¿ raz w tygodniu
bez dopuszczenia do przepe³nienia;
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoœci od 10 do 60 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoœci 110 l, 240 l,
1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury; wielomateria³owych o pojemnoœci od 800 l do 1500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
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a) jedno– lub dwuosobowa rodzina mieszkaj¹ca w
mieœcie zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w jeden pojemnik na odpady o pojemnoœci
110 l;
b) trzy– lub czteroosobowa rodzina mieszkaj¹ca w
mieœcie zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w dwa pojemniki o pojemnoœci 110 l ka¿dy
lub jeden pojemnik o pojemnoœci 240 l;
c) piêcioosobowa rodzina mieszkaj¹ca w mieœcie zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w trzy
pojemniki o pojemnoœci 110 l ka¿dy;
d) szeœcio– lub siedmioosobowa rodzina mieszkaj¹ca w mieœcie zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w cztery pojemniki o pojemnoœci 110 l
ka¿dy lub dwa pojemniki o pojemnoœci 240 l ka¿dy;
e) rodziny liczniejsze maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ
nieruchomoœci w pojemniki o pojemnoœci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania wed³ug normy
65 l na tydzieñ na 1 mieszkañca;
f) zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników
do liczby mieszkañców i cyklu wywozu, bior¹c pod
uwagê normatyw zapisany w punkcie „e”;
g) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy
instytucjami oœwiaty, zdrowia, zarz¹dzaj¹cy ogródkami dzia³kowymi, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
pojemnoœæ pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy
dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:
— dla szkó³ wszelkiego typu – 3 l na ka¿dego
ucznia, studenta i pracownika,
— dla przedszkoli – 3 l na ka¿de dziecko i pracownika,
— dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de 10 m2 pow.
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemnoœci 110 l na lokal,
— dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l na ka¿dy punkt,
— dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to tak¿e miejsc w
tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn¹trz
lokalu;
— dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co
najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 50 l;
— dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemnoœci
110 l na ka¿dych 10 pracowników;
— dla hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno ³ó¿ko;
— dla ogródków dzia³kowych 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 paŸdziernika ka¿dego roku, i 5 litrów poza tym
okresem;
W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych,
dla zapewnienia czystoœci wymagane jest równie¿
ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem, co najmniej
jednego pojemnika 50 l na odpady. W sytuacji lokalizowania pojemnika na terenach publicznych obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w przepisach szczegó³owych

Poz. 827

np. W ustawie o drogach publicznych w zakresie lokalizacji urz¹dzeñ w pasie tych dróg.
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady ulegaj¹ce biodegradacji:
— w zabudowie jednorodzinnej w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest wyposa¿yæ j¹ w odrêbny, przeznaczony do tego celu, pojemnik
koloru br¹zowego lub inny oznaczony w sposób wyraŸny kolorem br¹zowymi;
— w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aœciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w
worku koloru br¹zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub, jeœli takiej
umowy nie podpisa³, jak zabudowie jednorodzinnej, sk³ada do odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego lub pojemnika oznaczonego w
sposób wyraŸny kolorem br¹zowym, w który zarz¹dca nieruchomoœci j¹ wyposa¿y³;
b) odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne:
— w zabudowie jednorodzinnej w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest wyposa¿yæ j¹ w odrêbny,
przeznaczony do tego celu, pojemnik oznaczony w sposób wyraŸny kolorem lub worek;
— niebieski na papier
— ¿ó³ty na tworzywo sztuczne
— zielony na szk³o kolorowe
— bia³y na szk³o bia³e
— czerwony na odpady niebezpieczne
— w zabudowie wielorodzinnej sk³adane s¹ do
worków, odrêbnych na opakowania i odrêbnych
na odpady niebezpieczne w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest wyposa¿yæ j¹ w odrêbny, przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru
br¹zowego lub inny oznaczony w sposób wyraŸny kolorem br¹zowymi tam sk³adaæ;i przekazywane na bie¿¹co do lokalnych/mobilnych
punktów odbioru selektywnego, gdy najemca/w³aœciciel lokalu podpisa³ odrêbn¹ umowê z
podmiotem uprawnionym. Gdy najemca/w³aœciciel umowy nie podpisa³, odpady sk³adane s¹
do odrêbnego pojemnika, w który zarz¹dca nieruchomoœci j¹ wyposa¿y³;
Odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych
zabezpieczaj¹cych œrodowisko i ludzi przed ich oddzia³ywaniem;
6) Mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi
pojemnikami;
7) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik przed wejœciem do nieruchomoœci lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê
nieruchomoœci, z którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony.
8) odpady budowlane s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
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9) odpady zielone s¹ sk³adowane w workach lub innych
oznaczonych pojemnikach.
10) Worki na opady segregowane dostarczane s¹ bezp³atnie przez podmiot odbieraj¹cy odpady komunalne. Worki lub pojemniki z wysegregowanymi
odpadami winny byæ maksymalnie wype³nione.
11) W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbieraj¹cy odpady mieszania odpadów zebranych selektywnie lub zanieczyszczenia ich innymi odpadami
komunalnymi, bêd¹ one traktowane jak zwyk³e odpady komunalne a koszty ich wywozu poniesie w ca³oœci w³aœciciel nieruchomoœci.
§7
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) gmina mo¿e ustawiæ w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê, które
niezale¿nie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury,
tekstyliów i metali, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów;
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoœæ od
0,8 do 1,5 m 3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹ przeznaczone, a wiêc:
— zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
— bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
— niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;
— ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw
sztucznych;
2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowo–us³ugowe, przystanki komunikacji, parki
s¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej powinny byæ wyposa¿one w kosze uliczne, zgodnie z
nastêpuj¹cymi zasadami:
— odleg³oœæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na
g³ównych drogach publicznych i w parkach nie mo¿e przekraczaæ 150 m;
— na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ pod wiat¹, a jeœli jej nie ma – to w s¹siedztwie oznaczenia przystanku;
— wielkoœæ koszy ulicznych zosta³a okreœlona w § 6
pkt. 3;
3) organizatorzy imprezy masowej i rekreacyjnej zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê
odbywa, w jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l na
20 osób uczestnicz¹cych w imprezie oraz w szalety
przenoœne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeœli jest on d³u¿szy – liczby te nale¿y
zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych wy¿ej, na
ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z
podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;

§8
Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy § 22
i § 23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, zlokalizowanym w
bezpoœredniej bliskoœci granicy nieruchomoœci od
strony drogi publicznej. Dopuszcza siê tak¿e wjazd
na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w
pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych musi byæ zlokalizowany w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
5) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego
dezynfekowania; us³ugi w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê
przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w
zabudowie wielorodzinnej mog¹ tak¿e byæ oddane
w terminach przewidzianych harmonogramem do
LPOS;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane musz¹ byæ
z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd
pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie
utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych okreœla § 6
pkt 2 niniejszego Regulaminu.
§9
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych,
wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych;
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2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady jakichkolwiek odpadów;do pojemników na
papier, tekturê opakowaniow¹ i nieopakowaniow¹
zabrania siê wrzucaæ:
— opakowania z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem, cementem,
— kalkê techniczn¹,
— prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
3) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê
wrzucaæ:
— ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki), lustra,
— szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³oœciami zawartoœci,
— szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
— szyby samochodowe;
4) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania siê wrzucaæ:
— tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
— opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
— opakowania po œrodkach chwasto– i owadobójczych;
5) zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹
œcieki bytowe.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§ 10
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania
indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê z
podmiotem uprawnionym; w razie podpisania takiej
umowy nie mog¹ byæ oni uwzglêdniani w umowach
podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym
przez reprezentuj¹cego w³aœciciela, zarz¹dcê nieruchomoœci. Organizator imprezy rekreacyjnej jest
zobowi¹zany uzgodniæ zabezpieczenie sanitarno–higieniczne z Pañstwowym Inspektorem Sanitarnym
zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 wrzeœnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i warunków prowadzenia
dzia³alnoœci w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U z
2001 r. Nr 101, poz. 1095)
3) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci
liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktyczny ró¿ni siê od niej, oœwiadczenia na piœmie o odstêpstwach i ich przyczynie;

4) w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne
z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i
przygotowanie treœci umowy;
5) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego;
6) Wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo–kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z
2001 r. Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.), je¿eli posiada
ono stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane
jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub,
gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2
normy, które wynikaj¹ z treœci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy jej do
zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ
odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w
oparciu o wy¿ej wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³aœcicielem nowowybudowanych nieruchomoœci
przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu
budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016);
10) organizator imprezy masowej, nie póŸniej ni¿ 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie
imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298
z póŸn. zm.)
§ 11
Konsekwencje nierealizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aœciwym stanie,
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enia
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by. W przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków Burmistrz Miasta £eby, wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich
wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w try-
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bie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2002 r. Nr 110, poz. 968)
2) Burmistrz Miasta £eby dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³aœcicieli nieruchomoœci umów na us³ugi odbioru odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych, oraz wykonywania
przez nich obowi¹zku uiszczania z tego tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków opisanych w pkt. 2, Burmistrz Miasta £eby, wydaje z urzêdu decyzjê, w której ustala obowi¹zek
uiszczania op³at, ich wysokoœæ, terminy uiszczania
oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich
opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje w³aœcicielom nieruchomoœci odbieranie odpadów
komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej
wykonalnoœci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega
przed³u¿eniu na rok nastêpny, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci na co najmniej trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie przedstawi umowy,
w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie
jest póŸniejszy ni¿ data utraty mocy obowi¹zuj¹cej
decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej wymienion¹
decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika
bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do usuniêcia ich w terminie dwu tygodni
od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
6) w sytuacji gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za
niego gmina i obci¹¿y kosztami.
§ 12
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci, zgodnie z § 4 pkt. 6
niniejszego Regulaminu;
2) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) w centrum wyznaczonym ulicami Koœciuszki – 11
Listopada – Wojska Polskiego – Nadmorska – Plac
Dworcowy – Sienkiewicza – Turystyczna w okresie sezonu trwaj¹cego od pocz¹tku maja do koñca wrzeœnia – co najmniej 2 razy dziennie;
b) w centrum jak wy¿ej poza sezonem – dwa razy w
tygodniu;
c) poza centrum – w okresie sezonu – raz dziennie a
poza sezonem – raz w tygodniu;
3) 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;

4) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê co dwa tygodnie;
5) w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich
przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê terenu; przyjmuje siê, ¿e pojemnoœæ zbiorników powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêœciej ni¿
raz w tygodniu;
6) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ odpady codziennie;
7) 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) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego lub, gdy takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci;
dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹
byæ wystawione w dniu odbioru na chodnik lub ulicê
przed wejœciem na teren nieruchomoœci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej
mog¹ tak¿e, zgodnie z terminami odbioru byæ przekazane do LPOS;
3) odpady budowlane musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w
miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z
nieruchomoœci, lub wyznaczonym do tego celu przez
zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
4) 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 okresie 36 godzin od z³o¿enia;
5) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy,
o których mowa wy¿ej, winny byæ myte codziennie;
6) do odbierania odpadów budowlanych mo¿na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do przewozu
kontenerów lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
7) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych
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i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie powodowa³
zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
8) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ;
9) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
10) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieœciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§ 14
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
roku 1995, bêd¹ to nastêpuj¹ce iloœci:
— 115 kg/osobê/rok w roku 2010,
— 76 kg/osobê/rok w roku 2013,
— 53 kg/osobê/rok w roku 2020,
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoœci.
§ 15
Zgodnie z zapisami KPGO i treœci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów
komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloœci odpadów podane w § 2 ust. 12.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 16
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób
selektywny przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, jest rejestrowana przez
podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane
umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji, w
której w³aœciciele nieruchomoœci nie dokonuj¹ selekcji odpadów, zaœ obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹-
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cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot
uprawniony, który ma obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaŸników zawartych
w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i
us³ug w okresie od jego przyjêcia lub na podstawie
w³asnych kalkulacji stawek op³at rozumianych jak w
§ 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.
3. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
4. Stawki op³at zawarte w umowach ulegaj¹ obni¿ce,
której wysokoœæ jest uzale¿niona od uzyskanych
przez w³aœciciela nieruchomoœci w roku poprzednim
wyników w zakresie zbiórki selektywnej okreœlonej
przez œredni poziom selekcji, który obliczany jest w
oparciu o œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych w skali
roku wskaŸników poziomów selekcji poszczególnych
strumieni odpadów. W³aœciciel nieruchomoœci lub najemca/w³aœciciel lokalu uzyskuj¹ zni¿kê w wysokoœci op³at w zamian za uzyskanie czêœci lub ca³oœci
przewidzianego na dany rok œredniego poziomu selekcji. Zni¿ka ta jest uwzglêdniana w rachunkach wystawianych w³aœcicielowi nieruchomoœci lub
najemcy/w³aœcicielowi lokalu w roku nastêpnym.
5. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych
6. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które
s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz
do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
7. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez
w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
8. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów
i odpadów niebezpiecznych.
9. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœci-
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cieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych
zwierz¹t.
§ 18
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie w Urzêdzie Miejskim w £ebie w
terminie 14 dni od wejœcia w posiadanie psa; wpis
w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko w³aœciciela,
adres w³aœciciela,
numer identyfikacyjny nadany psu,
imiê psa,
b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym.
Znaczek wydawany jest nieodp³atnie w Urzêdzie
Miejskim w £ebie;
c) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
d) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu – w na³o¿onym kagañcu,
e) op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoœæ ustala corocznie rada gminy,
f) systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z
2004 r. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek
szczepienia psów w wieku powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej zaœwiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
g) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta £eby na
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹
zgodnie z treœci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy
itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewido-

mych, korzystaj¹cych z pomocy psów–przewodników,
c) niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk oraz tereny objête zakazem na podstawie
odrêbnych uchwa³ Rady Miejskiej;
d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,
w sytuacji, gdy w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy
ono psów ras uznanych za agresywne;
e) zwolnienie przez w³aœciciela nieruchomoœci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
f) natychmiastowe usuwanie, przez w³aœcicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych
do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczystoœci te, umieszczone w
szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi
torbach, mog¹ byæ deponowane w komunalnych
urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
3) niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe;
4) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych z
produkcji rolniczej,
5) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t
domowych.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 19
1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, strefy
przemys³owe i ogrody dzia³kowe.
3. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.),
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b) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do
obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
4. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym Ÿród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê
s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz
Burmistrz Miasta £eby.
5. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani
s¹ przestrzegaæ zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
— przestrzegaæ przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
— gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla œcieków;
— sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak by odcieki nie mog³y przedostawaæ
siê na teren s¹siednich nieruchomoœci;
— przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy
do roku wiosn¹ i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 20
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³aœcicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.
§ 21

niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta
£eby.
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.
§ 25
Bie¿¹ce prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowieñ powy¿szego Regulaminu na terenie Gminy
Miejskiej £eba powierza siê Stra¿y Miejskiej.
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UCHWA£A Nr XL/340/2006
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych
Na podstawie art. 6 ust. 2–4a ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 662 z póŸn. zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce górne stawki op³at za odbiór
odpadów komunalnych ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie gminy Lubichowo:
a) za odbiór 1 m3 odpadów komunalnych – 98,00 z³
lub proporcjonalnie do pojemnoœci pojemnika
b) za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w
pojemnikach
– 7,00 z³/osobê/m–c,
c) za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w
workach foliowych (120 l)
– 6,07 z³/worek.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za odbiór i transport nieczystoœci ciek³ych:
15,00 z³ za 1 m3.
3. Górne stawki op³at okreœlone w § 1 ust. 1 i 2 nie zawieraj¹ podatku od towarów i us³ug VAT.

Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje Burmistrz Miasta £eba w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomoœci poprzez zarz¹dzenie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubichowo.

§ 22

§3

W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Burmistrz Miasta £eby, w
uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, okreœli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji oraz okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej
przeprowadzenia.

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

§ 23
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 24
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Czes³aw Cichocki
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UCHWA£A Nr XL/343/2006
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Lubichowie imienia Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 mar-
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ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) art. 58 ust. 1 i art. 60
ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm) oraz
§ 1 ust. 1 pkt 3 za³¹cznika nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póŸn. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê Publicznemu Gimnazjum w Lubichowie
imiê Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
2. Pe³na nazwa Publicznego Gimnazjum w Lubichowie
brzmi: „Publiczne Gimnazjum w Lubichowie im. Ksiêdza Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 15 maja 2007 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Czes³aw Cichocki
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UCHWA£A Nr XL/344/2006
Rady Gminy Lubichiowo
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie przyjêcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubichowo w latach 2007–2012”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zmianami)oraz
art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z
2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Gminy Lubichowo, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w Lubichowie w latach
2007–2012” stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Lubichowo do realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2007–2012”
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Czes³aw Cichocki

Poz. 829 i 830
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/ 344/2006
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LUBICHOWO
NA LATA 2007–2012
„Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Lubichowo na lata 2007–2012” zwany
w dalszej treœci „Programem” ma za zadanie stworzyæ
podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Lubichowo oraz szeroko pojêtej polityki mieszkaniowej, która stworzy warunki dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.
W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wchodz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Lubichowo.
Na dzieñ 31 sierpnia 2006 r. ³¹czna iloœæ lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy wynosi 28 lokali.
I Prognoza dotycz¹ca wielkoœci oraz technicznego
zasobu mieszkaniowego
1. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy 28 lokali mieszkaniowych z czego:
— 8 lokali mieszkalnych po³o¿onych jest w 2 budynkach w miejscowoœci Lubichowo,
— 8 lokali mieszkalnych po³o¿onych jest w 4 budynkach w miejscowoœci Osowo Leœne,
— 5 lokali mieszkalnych w budynku tzw. Pa³acu w
miejscowoœci Bietowo,
— 4 lokale po³o¿one s¹ w 2 budynkach w miejscowoœci Zielona Góra, w tym 1 lokal zwi¹zany jest
ze stosunkiem pracy,
— 2 lokale mieszkalne w budynku by³ej szko³y we
Wdzie,
— 1 lokal w budynku komunalnym w Mermecie,
2. Prognoza zmian w zasobie mieszkaniowym Gminy;
a) planuje siê zwiêkszenie zasobu mieszkaniowego
Gminy wynikaj¹ce z adaptacji i modernizacji lokali niemieszkalnych na pe³nowartoœciowe lokale socjalne,
b) zmniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy, poprzez d¹¿enie w miarê mo¿liwoœci do sprzeda¿y lokali mieszkalnych.
3. Stan techniczny lokali mieszkalnych;
a) lokale mieszkalne posiadaj¹ nastêpuj¹cy stan techniczny:
— 8 lokali mieszkalnych posiada stan techniczny
dobry,
— 18 lokali mieszkalnych wymagaj¹ remontów bie¿¹cych,
— 2 lokale mieszkalne wymagaj¹ remontu kapitalnego.
4. Plan remontów i modernizacji lokali mieszkalnych;
a) plan remontów ³¹czy siê ze stanem technicznym
budynków i jest nastêpuj¹cy:
— w latach 2007–2012 – w ka¿dym roku stopniowa realizacja w zale¿noœci od zabezpieczonych
œrodków finansowych m.in. jak: naprawa pokryæ
dachowych, naprawa rynien i rur spustowych,
naprawa instalacji elektrycznej, czêœciowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, odnowa elewacji budynków.
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II. Planowane wydzielenie lub pozyskanie lokali socjalnych w latach 2007–2012
1. Z posiadanego aktualnie zasobu mieszkaniowego
planuje siê wydzieliæ lokale socjalne (w przypadku
opró¿nienia w/w lokali przez dotychczasowych najemców lub w ramach modernizacji i adaptacji lokali niemieszkalnych, przystosowaæ je jako lokale
socjalne).

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Czynnik obniżający stawkę
Brak centralnego ogrzewania
Brak łazienki
Brak w. c.
Brak instalacji wodociągowej
Brak instalacji kanalizacyjnej
Zły stan techniczny lokalu /budynek
przeznaczony do remontu kapitalnego/

Przy obliczaniu stawki czynszu dla danego lokalu sumuje siê wszystkie obni¿ki, które maj¹ zastosowanie w
przypadku tego lokalu.
Stawka czynszu za lokal socjalny wynosiæ bêdzie po³owê stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
IV. Ÿród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
1. Ÿ ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej
bêd¹ czynsze. St¹d tak wa¿ne s¹ dzia³ania maj¹ce
na celu zdyscyplinowanie najemców w zakresie regularnego wnoszenia op³at z tytu³u czynszu. Bêdzie
ona prowadzona poprzez bie¿¹ce prowadzenie windykacji.
2. Jednoczeœnie przewiduje siê finansow¹ pomoc gminy w przypadku trudnoœci materialnych gospodarstw
domowych poprzez przyznawanie dodatków mieszkaniowych oraz rozk³adania zaleg³oœci czynszowych
na raty lub ich czêœciowe umarzanie.
3. Dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej z bud¿etu gminy przewiduje siê w wyj¹tkowych sytuacjach,
np. gdy nast¹pi koniecznoœæ natychmiastowego wykonania remontu z uwagi na zagro¿enie ¿ycia lub
zdrowia ludzi i mienia.
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UCHWA£A Nr VII/37/06
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków (t. j. Dz. U. Nr 72 poz. 747), Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:

III. Zasady polityki czynszowej w latach 2007–2012
1. Stawki czynszu w latach 2007–2012 mog¹ byæ ustalone na okres co najem 1 roku, przy czym podwy¿ki
czynszu powinny d¹¿yæ do osi¹gniêcia w jak najkrótszym okresie czasu maksymalnego dopuszczalnego
poziomu czynszu, zgodnie z ustaw¹ o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Pozwoli to na zapobieganie degradacji zasobów mieszkaniowych w gminie.
2. Stawkê bazow¹ czynszu, ustalan¹ przez Wójta Gminy, obni¿a siê w nastêpuj¹cych przypadkach:
% obniżki w stosunku do stawki bazowej
20%
5%
5%
5%
5%
10%

dostarczania wody i odprowadzania œcieków wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
— w § 1 skreœla siê s³owa Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków – zadañ realizowanych przez Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, a wpisuje siê
„Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków, obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy Stary Dzierzgoñ,”
§2
W za³¹czniku do Uchwa³y Nr I/5/06 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 21.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
œcieków wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
— w § 1 skreœla siê s³owa Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu, a wpisuje siê
zak³adu,
— w § 2 pkt 3 skreœla siê s³owa Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, a wpisuje siê przedsiêbiorca w rozumieniu
przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
je¿eli prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania
œcieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce tego
typu dzia³alnoœæ,
— w § 25 pkt 1 skreœla siê s³owo pisemne,
— w § 25 pkt 3 skreœla siê s³owo pisemne,
— w § 25 pkt 4 skreœla siê s³owa wydaje pisemne uzgodnienie, a wpisuje siê dokonuje uzgodnienia
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
W uchwale Nr I/5/06 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z
dnia 21.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Janusz Gida

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 55

Poz. 832 i 833

— 3681 —
§1

832
UCHWA£A Nr VII/36/06
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŸniejszymi
zmianami), Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Nr IV/28/06 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 22.06.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Stary Dzierzgoñ skreœla siê w § 56 ust. 1 i 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Janusz Gida

833
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30 paŸdziernika 2006 r.
pomiêdzy Gmin¹ Ustka
reprezentowan¹ przez
Wójta Gminy – Tomasza Wszó³kowskiego,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Haliny £a¿ewskiej i
Miastem Ustka reprezentowanym
przez Burmistrza Miasta Ustka – Jacka Graczyka.
Na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz uchwa³y
Nr XLIX/404/2006 z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. Rady
Miejskiej w Ustce w sprawie zawarcia porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Ustka i Miastem Ustka w sprawie powierzenia Miastu Ustka prowadzenia spraw z zakresu akt
stanu cywilnego dla mieszkañców Gminy Ustka i uchwa³y Nr XXXIX/396/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia
pomiêdzy Gmin¹ Ustka i Miastem Ustka w sprawie powierzenia Miastu Ustka prowadzenia spraw z zakresu
akt stanu cywilnego dla mieszkañców Gminy Ustka strony porozumienia ustalaj¹, co nastêpuje:

Gmina Ustka powierza z dniem 1 stycznia 2007 r. Miastu Ustka prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego dla mieszkañców Gminy Ustka.
§2
1. Gmina Ustka finansuje realizacjê zadañ, o których
mowa w § 1. w ten sposób, ¿e pokrywa ró¿nicê pomiêdzy œrodkami jakie otrzyma Miasto na realizacjê
tych zadañ z bud¿etu pañstwa, a kosztami faktycznie poniesionymi przez Miasto, w wysokoœci proporcjonalnej do liczby mieszkañców Gminy w stosunku
do ogólnej liczby mieszkañców Miasta i Gminy, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia danego roku.
2. Strony porozumienia ustalaj¹, ¿e do realizacji zadañ, o których mowa w § 1. niezbêdne s¹ 2 etaty –
Kierownika USC i Zastêpcy Kierownika USC.
3. Ustala siê roczny okres rozliczeniowy.
4. Do 15 marca ka¿dego roku Miasto Ustka przedstawi
rozliczenie wydatków na realizacjê zadañ, o których
mowa w § 1. za rok poprzedni i wystawi na Gminê
Ustka odpowiedni¹ notê obci¹¿eniow¹.
5. Gmina Ustka zap³aci nale¿noœæ okreœlon¹ w nocie,
o której mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od otrzymania noty obci¹¿eniowej.
§3
1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokreœlony.
2. Ka¿da ze stron porozumienia mo¿e je wypowiedzieæ
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrze¿eniem 3–miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 musi mieæ
formê pisemn¹ pod rygorem niewa¿noœci.
§4
W sprawach nieuregulowanych w treœci niniejszej porozumienia strony zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do uzgodnienia wspólnego stanowiska, a w przypadku braku
porozumienia skierowaæ sprawê do rozstrzygniêcia
uprawnionym organom.
§5
Ka¿da zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.
Wójt Gminy Ustka
Tomasz Wszó³kowski
Skarbnik Gminy
Halina £a¿ewska

Burmistrz
Miasta Ustka
Jacek Graczyk
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834
UCHWA£A Nr XLIX/405/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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) Rada Miejska w
Ustce uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Roman Reszka
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVI/283/06
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 27 paŸdziernika 2006 r.

§1
Nadaje siê nazwê „Rzeczna” drodze wewnêtrznej –
dojazdowej po³o¿onej w po³udniowej czêœci miasta Ustki po zachodniej stronie rzeki S³upi, biegn¹cej od rozwidlenia z ul. Poln¹ w kierunku po³udniowo–wschodnim
do rzeki S³upi, wskazanej na za³¹czniku graficznym do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.

Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Lipnica
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych siê w Gminie Lipnica

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
Jan Olech

835
UCHWA£A Nr XXXVI/283/06
Rady Gminy Lipnica
z dnia 27 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Lipnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
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) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lipnica, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a nr XXIV/128/97 Rady Gminy w
Lipnicy z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci porz¹dku na terenie
Gminy Lipnica

Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci
§2
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do utrzymywania czystoœci i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu
sanitarno–higienicznego nieruchomoœci
2. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady komunalne, w tym powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady
na terenie nieruchomoœci, nale¿y poddaæ segregacji
maj¹cej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywn¹ zbiórkê odpadów
komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu, do miejsca dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych,
nadaj¹ce sie do odzysku i dalszego wykorzystania
/makulatura, odpady plastikowe, szk³o/ nale¿y umieszczaæ odrêbnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do segregacyjnej
zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na
terenie Gminy Lipnica lub do specjalnych worków dostarczanych w³aœcicielom nieruchomoœci.
4. Zabrania siê umieszczania wymieszanych odpadów
komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych ni¿ rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.
5. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji nale¿y
gromadziæ odrêbnie w pojemnikach do tego przeznaczonych
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W³aœciciele nieruchomoœci lub lokali posiadaj¹cy
dzia³ki przydomowe, czy ogrody, odpady kuchenne
powinni poddawaæ procesowi kompostowania z zagospodarowaniem we w³asnym zakresie
6. Odpady roœlinne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci w wyniku pielêgnacji zieleni / usuniête chwasty,
wygrabione liœcie, skoszona trawa, wyciête ga³êzie
drzew, przyciête krzewy/ podlegaj¹ obowi¹zkowemu kompostowaniu przez w³aœcicieli nieruchomoœci.
7. Odpady niebezpieczne, powstaj¹ce w odpadach komunalnych gospodarstw domowych / baterie i akumulatory, lakiery, farby, œwietlówki / nale¿y wydzielaæ z
powstaj¹cych odpadów komunalnych. Odpady te nale¿y zwracaæ do punktu ich zbiórki lub wrzucaæ do
oznakowanych pojemników przeznaczonych na te
odpady rozmieszczonych na terenie Gminy Lipnica.
8. Odpady wielkogabarytowe / meble, wymienione drzwi
/ nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych wy³¹cznie w miejscu do tego wyznaczonym z okresowym wywozem na wysypisko
9. Odpady z remontów nieruchomoœci nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych
w kontenerach przeznaczonych do gruzu z remontu.
§3
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci i bezpoœrednio przy jej granicy.
2. Obowi¹zek oczyszczania chodnika ze œniegu i lodu
winien byæ zrealizowany poprzez odgarniêcie œniegu w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu likwidacjê œliskoœci chodnika.
3. Zakazuje siê zgarniania œniegu lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê lub zieleñ przyuliczn¹.
4. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do systematycznego sprz¹tania terenu nieruchomoœci, a w
szczególoœci dojœæ do budynków, punktów gromadzenia odpadów.
5. B³oto, œnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz¹tniête z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych nale¿y gromadziæ poza terenem przystanku
komunikacyjnego w sposób nieutrudniaj¹cy zatrzymywania siê pojazdów oraz wsiadania i wysiadania
pasa¿erów
6. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do usuwania sopli lodowych z dachów budynków, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla osób znajduj¹cych siê
w ich pobli¿u.
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci mog¹ myæ pojazdy czyst¹
wod¹ na swoim terenie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce œcieki nie bêd¹ odprowadzane do kanalizacji
gminnej
2. Naprawy samochodów powinny byæ przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach
3. W³aœciciel samochodu mo¿e dokonywaæ doraŸnych
napraw zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ pojazdu
w obrêbie nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e czynnoœci te nie bêd¹ powodowaæ zanieczyszczenia wód i
gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów

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
Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomoœci przeznacza siê pojemniki, worki, kosze na œmieci
§6
Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoœci s³u¿¹ znormalizowane pojemniki o pojemnoœci od 110 litrów wzwy¿
§7
Ustala siê minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) 110 l. dla pojemników w indywidualnych gospodarstwach domowych
§8
O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomoœci pojemników decyduje w³aœciciel nieruchomoœci w porozumieniu z jednostk¹ wywozow¹.
§9
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymania
pojemników na odpady komunalne we w³aœciwym
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, a w
szczególnoœci utrzymania ich w czystoœci oraz, co
najmniej raz na kwarta³ dezynfekowania
2. Pojemniki i worki na odpady komunalne nale¿y ustawiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych dla ich u¿ytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób
niepowoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i osób
trzecich
3. Pojemniki i worki powinny byæ ustawione w granicy
nieruchomoœci lub bezpoœrednio przy ogrodzeniu w
miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyj¹tkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych
do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych,
na równej powierzchni, w miarê mo¿liwoœci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem sie wody
i b³ota
§ 10
Usuwanie odpadów komunalnych mieszanych z nieruchomoœci nastêpuje na podstawie umowy zawartej z
przedsiêbiorstwem wywozowym.
§ 11
1. W³aœcicieli nieruchomoœci, wzd³u¿ których biegnie
gminna sieæ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, zobowi¹zuje siê do pod³¹czenia wewnêtrznych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do sieci
2 W³aœciciele nieruchomoœci nie objêtych systemem sieci kanalizacji sanitarnej zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia ich w szczelny, odpowiednio zabezpieczony zbiornik
bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.
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§ 12

Rozdzia³ 6

W³aœciciele nieruchomoœci niepod³¹czonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej s¹ zobowi¹zani zawrzeæ
umowê z firm¹ wywozow¹.

Inne wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie nieruchomoœci wynikaj¹ce z
gminnego planu gospodarki odpadami

§ 13

§ 17

Organizatorzy imprez zobowi¹zani s¹ do zapewnienia wystarczaj¹cej liczby koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz przenoœnych
szaletów, a tak¿e niezw³ocznego uprz¹tniêcia wszelkich
odpadów powsta³ych w wyniku imprez.

W³aœciciele nieruchomoœci wytwarzaj¹cy odpady ulegaj¹ce biodegradacji powinni je unieszkodliwiaæ poprzez
ich kompostowanie na przydomowych kompostowiskach

Rozdzia³ 4

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 14
Ustala siê nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenów nieruchomoœci:
1) z pojemników segregacji zbiórki surowców wtórnych,
z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników
bezodp³ywowych, w regularnych odstêpach czasu
uniemo¿liwiaj¹cych rozk³ad nagromadzonych odpadów i ich przepe³nienie.
2) Z pojemników na odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej ni¿
raz na dwa miesi¹ce
b) dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej ni¿ raz
na dwa miesi¹ce
c) dla obiektów gastronomii i targowisk, nie rzadziej
ni¿ raz na miesi¹c,
3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przepe³nienie
4) z worków na œmieci w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich
przepe³nienie.
§ 15
Liczba pojemników na odpady i ich pojemnoœæ oraz
pojemnoœæ zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci
ciek³e musz¹ byæ dostosowane przez w³asciciela nieruchomoœci, a ich eksploatacja i opró¿nianie musi byæ prowadzone w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi rozk³ad
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,
przepe³nienie pojemników lub wp³yw nieczystoœci ciek³ych ze zbiornika bezodp³ywowego
Rozdzia³ 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów
§ 16
Ustala siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cej biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów: 38 kg/ mieszkañca/
rok tj. 193 t/rok z terenu Gminy Lipnica

Rozdzia³ 7

§ 18
1. W³aœciciele lub opiekunowie psów i innych zwierz¹t
domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoœci nie pozostawienia ich bez dozoru, je¿eli zwierzê
nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub
na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cym samodzielne wydostanie siê z niego.
2. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹
zobowi¹zani do utrzymywania tych zwierz¹t w sposób nie stwarzaj¹cy uci¹¿liwoœci /ha³as lub odory/
dla osób znajduj¹cych siê w s¹siednich lokalach lub
nieruchomoœciach.
3. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek oznakowania tabliczk¹ ostrzegawcz¹ bramy lub furtki wejœciowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane
jest zwierzê mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego
§ 19
1. Na terenach u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mog¹ce stanowiæ
zagro¿enie dla ludzi, mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy i w kagañcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomoœci przez w³aœciciela nieruchomoœci zakazuje siê wprowadzenia psów lub innych
zwierz¹t do obiektów uzytecznoœci publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych
§ 20
W³aœciciel psa zobowi¹zany jest do trwa³ego umocowania do obro¿y psa znaczka identyfikacyjnego, uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzaj¹cego
poddanie psa szczepieniu przeciw wœciekliŸnie.
§ 21
1. W³aœciciele lub opiekunowie psów s¹ zobowi¹zani
do niezw³ocznego usuwania spowodowanych przez
nich zanieczyszczeñ na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego takich
jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla
dzieci w szczególnym uwzglêdnieniem piaskownic.
2. Zakazuje siê wyprowadzania psów i innych zwierz¹t
domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.
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Rozdzia³ 8
Wymagania utrzymania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej w tym tak¿e
zakazu ich utrzymywania na okreœlonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomoœciach
§ 22
Zakazuje siê prowadzenia wypasu zwierz¹t gospodarskich na terenach publicznych.
W³aœciciele zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zani s¹
do uprz¹tniêcia zanieczyszczeñ z chodników, dróg i placów publicznych spowodowane przez zwierzêta podczas przepêdów
Rozdzia³ 9
Obowi¹zki odbiorcy odpadów
§ 23
Odbiorcy odpadów zobowi¹zani s¹ do:
1. Uzyskania stosownego zezwolenia na zbiórkê odpadów komunalnych lub wywóz nieczystoœci ciek³ych
oraz dokonywania odbioru i transportu odpadów wydanych zgodnie z wydanym zezwoleniem
2. Zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów oraz wystawiania dokumentu poœwiadczaj¹cego wykonanie us³ugi – dowodu zap³aty. Umowa winna
zawieraæ: oznaczenie stron, datê zawarcia umowy,
numer zezwolenia, które posiada odbiorca odpadów,
zakres wykonywanej us³ugi, w szczególnoœci okreœlenie iloœci i czêstotliwoœci odbierania odpadów
3. Odbiorca odpadów oprócz odpadów komunalnych
obowi¹zany jest do odbioru wszystkich selektywnie
zebranych odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych w tym zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.
Rozdzia³ 10
Obszary obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 24
1. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek przeprowadzania deratyzacji na terenie w³asnych nieruchomoœci na w³asny koszt
2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane bêd¹ w porozumieniu z w³aœciwym inspektorem sanitarnym. Urz¹d Gminy okreœli termin deratyzacji w formie
obwieszczeñ na terenie gminy
3. W³aœciciele ferm drobiowych, zak³adów przetwórstwa
spo¿ywczego, tuczarni, itp. zobowi¹zani s¹ do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku
Rozdzia³ 11
Górne stawki op³at ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
§ 25
W³aœciciele nieruchomoœci za odbieranie odpadów
komunalnych i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych

zobowi¹zani s¹ do udokumentowania, w formie umowy
do korzystania z tych us³ug wykonywanych przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenia na prowadzenia
takiej dzia³alnoœci, poprzez ukazanie takiej umowy i dowodów p³acenia za te us³ugi.
Rozdzia³ 12
Przepisy koñcowe
§ 26
1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny przewidzianej w ustawie z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks Wykroczeñ (Dz.U nr 12, poz. 114 z
póŸn. zm.)
2. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 106 poz 1148 z póŸn zm.)
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UCHWA£A Nr IV/24/2006
Rady Gminy Wicko
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenie bud¿etu gminy Wicko na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami: z 2002 nr 23 poz. 220, Dz.U nr 62 poz.
558, Dz.U nr 113 poz. 984, Dz.U 153 poz. 1271, Dz.U.
nr 214 poz. 1806, z 2003 nr nr 80, poz. 717, nr 162
poz. 1568, z 2004r Dz.U nr 116 poz. 1203, Dz.U nr 102
poz. 1055, z 2005r Dz.U nr 172 poz. 1441, Dz.U 175
poz. 1457, z 2006r, Dz.U. nr 17 poz. 128, Dz.U.nr 181
poz. 1337) oraz art. 165, art. 184 art. 188 ust. 2
i art. 1195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (tj: Dz.U Nr 249,poz. 2104 z póŸniejszymi zmianami: z roku 2005 Dz.U nr 169 poz. 1420,
z 2006r Dz.U 45 poz. 318, Dz.U 104 poz. 708, Dz.U.187
poz. 1381, Dz.U nr 170 poz. 1217 i 1218) Rada Gminy
Wicko uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
17.139.990.–z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1a i 1b.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoœci
18.650.824.–z³
zgodnie z za³¹cznikami nr 2a, 2b i 2c.
3. Limity wydatków na wieloletnie programu inwestycyjne
w latach 2007–2009 zgodnie z za³¹cznikami nr 3a
do nr 3e.
4. Wydatki maj¹tkowe na 2007r okreœlone s¹ za³¹cznikiem nr 4.
5. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud¿etu w kwocie z³ 1.510.834.–z³ który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
zaci¹gniêtych obligacji w kwocie 2.000.000.–z³
6. Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 2.000.000–z³
i rozchody bud¿etu w kwocie 489.166.–z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 5
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§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹:
1. zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie odrêbnymi ustawami, zgodnie za³¹cznikiem nr 6
2. zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, wykonywanych na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem nr 7

nowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe.
5. zawierania wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objête wieloletnimi programami inwestycyjnymi, o jakich mowa w za³¹czniku nr 3a do 3e
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3

§ 10

1. Ustala siê dochody w kwocie 80.000,–z³ tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000.–z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 2.000.z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
Marian Nawrot

§4
1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud¿etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100.000.–z³.
2. Tworzy siê rezerwy celowe bud¿etu w ³¹cznej kwocie 47.000.–z³
na nastêpuj¹ce wydatki:
na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nie
zaliczanym
do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu
osi¹gniêcia zysku oraz zadañ zlecanych podmiotom
dzia³aj¹cym w zakresie pomocy spo³ecznej
— wydatki bie¿¹ce w kwocie 47.000.–z³
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków GFOŒ i GW
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
§6
Ustala siê wydatki bud¿etu z tytu³u dotacji podmiotowej udzielone dla instytucji kultury – zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 oraz wydatki bud¿etu z tytu³u dotacji celowej na
remont witra¿y zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej
uchwa³y.
§7
Przyjmuje siê plan finansowy rachunku dochodów w³asnych Zespo³u Szkó³ w Wicku okreœlony za³¹cznikiem
nr 11.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Wicko do:
1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji obligacji
do maksymalnej wysokoœci 2.000.000.– z³
2. sp³aty zaplanowanych w rozdzia³ach bud¿etu rat kredytów i po¿yczek do kwot okreœlonych w za³¹czniku
nr 5 oraz sp³aty zwi¹zanych z nimi odsetek do wysokoœci 749.491.–z³
3. lokowania w trakcie realizacji bud¿etu czasowo wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w innym
banku ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu
4. dokonywanie zmian w planie wydatków bud¿etu w
granicach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zapla-
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UCHWA£A Nr XXXII/307/2006
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania
wsi Grzyma³a
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 1, art. 3 ust. 1,
art. 4 ust. 1 i 3, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1,
art. 17, art. 19, art. 29, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587)
i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Gminy Stary Targ uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 9,28 ha, obejmuj¹cego
obszar zainwestowania wsi Grzyma³a.
§2
W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stary Targ” uchwalonego uchwa³¹ nr. XXXXVI/326/02
Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 sierpnia 2002 r.
§3
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
— nr 1 – rysunek planu obszaru zainwestowania wsi
Grzyma³a wykonany na mapie ewidencyjnej w skali
1: 2000 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ”, stanowi¹cym za³¹cznik 1.1.
— nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu
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— nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
— nr 4 – wykaz zabytków nieruchomych wskazanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
ochrony aktem prawa miejscowego.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogólne obowi¹zuj¹ce
na ca³ym obszarze objêtym planem tj. w granicach intensywnego zainwestowania wsi Grzyma³a.
1) Na terenie nieruchomoœci zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków obowi¹zuj¹:
— przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
— szczegó³owe ustalenia zawarte w kartach terenów.
2) W obszarze historycznego uk³adu ruralistycznego
obowi¹zuje:
— wymóg uzgadniania zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz remontów budynków z
w³aœciwym terenowo Konserwatorem Zabytków,
— ochrona sylwety i panoramy historycznego uk³adu
ruralistycznego;
— zachowanie historycznego uk³adu zabudowy poszczególnych siedlisk;
— ochrona historycznego uk³adu zieleni (parków,
drzew przydro¿nych, drzew okalaj¹cych place itp.);
— kontynuowanie tradycyjnej ma³ej architektury
(ogrodzenia, bramy, furtki, tzw. przedogródki itp.);
— sytuowanie nowej zabudowy kalenic¹ równolegle
do kierunku drogi;
— rozbiórkê obiektów o wartoœciach historycznych
dopuszcza siê w wyj¹tkowych przypadkach podyktowanych ich stanem technicznym stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ¿ycia lub mienia ludzi,
potwierdzonym opini¹ uprawnionego specjalisty, po
wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej.
3) W pozosta³ym obszarze planu obowi¹zuje:
— ochrona krajobrazu kulturowego;
— stosowanie tradycyjnie u¿ywanych w regionie materia³ów takich jak: drewno, ceg³a czerwona, kamieñ, tynk, dachówka ceramiczna;
— wyklucza siê stosowanie materia³ów obcych polskiej i regionalnej tradycji budowlanej takich jak
np. siding.
4) W zabytkach nieruchomych wskazanych przez Konserwatora Zabytków (art. 145 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) do ochrony aktem
prawa miejscowego wszelkie dzia³ania podlegaj¹
wymogowi uzyskania uzgodnienia odpowiedniego
Konserwatora Zabytków.
5) W stosunku do zabytków nieruchomych, nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce zasady:
— przyjmuje siê zasadê przeciwdzia³ania dekapitalizacji obiektów posiadaj¹cych walory kulturowe tj.
historiê ponad 50–cio letni¹, cechy dzie³a sztuki
lub miejscowej tradycji architektonicznej,
— obowi¹zuje zachowanie historycznej bry³y, kompozycji elewacji, w stolarce okiennej zachowanie
tradycyjnych podzia³ów, zastosowanie tradycyjnych materia³ów (wymienionych w pkt. 3) i tradycyjnej kolorystyki;

— dopuszcza siê dzia³ania przystosowawcze do pe³nienia nowych funkcji po uzyskaniu uzgodnienia
odpowiedniego konserwatora zabytków. Wymóg
ten dotyczy zespo³ów i pojedynczych obiektów.
6) W odniesieniu do projektowanych obiektów wielkokubaturowych (produkcyjnych, magazynowych, hodowlanych) obowi¹zuje wprowadzenie optycznych
podzia³ów pionowych.
7) Przyjmuje siê zasadê objêcia ochron¹ wszystkich
starodrzewów, które uznaje siê za dobro kultury. Park
podworski wpisany jest do rejestru zabytków; ochron¹ nale¿y obj¹æ tak¿e szpaler drzew prowadz¹cy od
drogi wojewódzkiej nr 515 do dworu.
8) Przyjmuje siê zasadê propagowania idei zachowania
starej zabudowy i przystosowania jej do pe³nienia
nowych funkcji np. rekreacji, agroturystyki, us³ug gastronomicznych, handlowych itp. w oparciu o pozytywne przyk³ady takich dzia³añ.
9) Przyjmuje siê zasadê ochrony naturalnego krajobrazu kulturowego historycznych uk³adów i zespo³ów
osadniczych oraz bezpoœredniego otoczenia cennych zabytkowych obiektów. Obowi¹zuje likwidacja
wszelkich elementów dysharmonizujacych: dobudówek, ogrodzeñ itp. oraz zachowanie strefy ekspozycji widokowej dla odpowiedniego wyeksponowania
wartoœci kulturowych zespo³u lub obiektu chronionego.
10) Remonty budynków o wartoœciach historycznych,
np. w zakresie wprowadzenia niezbêdnych urz¹dzeñ
dla funkcjonowania nowoczesnego gospodarstwa,
nale¿y prowadziæ z poszanowaniem historycznej formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym
stolarki okiennej i drzwiowej.
11) Przyjmuje siê zasadê zachowania w dotychczasowym u¿ytkowaniu œródpolnych zadrzewieñ oraz
wszelkich oczek wodnych, bagien, torfowisk itp.
§5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê – obszar intensywnego zainwestowania jest i bêdzie zaopatrywany w wodê z wodoci¹gu gminnego,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ –z sieci elektroenergetycznej niskiego lub œredniego napiêcia,
— zaopatrzenie w gaz – z sieci gazu przewodowego na
warunkach ustalonych przez dystrybutora a do czasu jej realizacji – za poœrednictwem dystrybucji gazu butlowego,
— zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych,
— odprowadzenie œcieków sanitarnych – docelowo – do
oczyszczalni w Zielonce; do czasu jej rozbudowy i realizacji sieci kanalizacyjnej – przyjmuje siê indywidualne rozwi¹zania lokalne. Zakaz odprowadzania do
sieci kanalizacji œcieków pochodz¹cych od zwierz¹t i
drobiu.
— odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów obiektów budowlanych – do gruntu, w
granicach w³asnej dzia³ki lub do sieci kanalizacji
deszczowej,
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b) wody opadowe z nawierzchni utwardzonych placów manewrowych, parkingów i dróg musz¹ byæ
oczyszczone w piaskownikach lub separatorach
a nastêpnie odprowadzone na tereny zielone w
pasach drogowych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wed³ug grup
asortymentowych wywóz poprzez koncesjonowane
przedsiêbiorstwa,
— dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (w sposób nie
ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenów) w uzgodnieniu z w³aœcicielami terenów oraz
zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami i urz¹dzeniami,
— dopuszcza siê korekty przebiegu projektowanych
sieci i rejonów lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej oraz ich parametrów technicznych w projektach budowlanych, w sposób nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenów.
§6
Dla terenów na których po³o¿one s¹ sieci i urz¹dzenia
elektroenergetyczne lub planuje siê ich lokalizacjê ustala siê:
1. W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala siê przebudowê lub przeniesienie istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN
15 kV.
2. Zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeñstwa
linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokoœci 15,0
m (po 7,5 m od osi) winno byæ uzgodnione z w³aœcicielem sieci.
3. Sieci SN i NN nale¿y realizowaæ w pasach drogowych lub w pasie technicznym drogi wojewódzkiej.
4. Przyjmuje siê mo¿liwoœæ przebudowy i zastêpowanie
istniej¹cych sieci elektroenergetycznych nowymi odcinkami sieci.
5. Przyjmuje siê mo¿liwoœæ budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu oraz interesów prawnych
w³aœcicieli terenów.
§7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacyjnego.
W obszarze objêtym planem g³ówn¹ oœ komunikacyjn¹ stanowi¹:
— droga wojewódzka nr 515 (1 KDZ) relacji Malbork –
Susz w kategorii dróg zbiorczych
— droga powiatowa nr 9466 (2 KDZ) relacji Grzyma³a –
Tropy Sztumskie – Szropy
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nale¿y lokalizowaæ wg zasady:
— minimum 1 m. p. na 1 mieszkanie
— minimum 1 m. p. na 50 m 2 powierzchni us³ugowej,
jednak nie mniej ni¿ 1 miejsce na obiekt
— 1 m. p. na 5 zatrudnionych
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
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KARTY TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRZYMA£A
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
1.ZP. – TEREN PARKU DWORSKIEGO
2. Powierzchnia: 2,10 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury utrzymanej w stylu z po³owy XIX w. na zasadach:
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej
1 KDZ – drogi wojewódzkiej nr 515 relacji Malbork – Susz
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej 3
KDD
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 0,1% powierzchni ca³ego parku;
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
90% powierzchni parku;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 2,5 m;
— geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 45 O lub nachyleniu 22O.
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów, wskazane scalenie,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— park podworski jest czêœci¹ nieruchomoœci zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków dnia
24.02.1978 r. pod nr 23/78
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y.
— nale¿y zachowaæ i zabezpieczyæ przed dewastacj¹ obiekt o wartoœciach kulturowych oznaczony
na rysunku planu, postulowany do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹ (hydrofornia)
— nale¿y odtworzyæ historyczne za³o¿enie parkowe
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 3 KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
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1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
2.ZO. – TEREN OGRODÓW PRZYDOMOWYCH
2. Powierzchnia: 0,67 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— bez zabudowy
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek – zalecana – nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 4 KDD i ci¹giem pieszo–jezdnym 5 KX
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0.%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
3.MN. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0,39 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zachowanie dworu z koñca XIX w. wpisanego do rejestru zabytków w dniu 08.08.1979 r. pod numerem
54/79. Nale¿y poprawiæ stan techniczny budynku ze
szczególnym uwzglêdnieniem detalu architektonicznego.
— nie dopuszcza siê ¿adnej nowej zabudowy
— nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u dzia³ki
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie dotyczy
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
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3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— na terenie znajduje siê dwór wpisany do rejestru
zabytków w dniu 08.08.1979 r. pod numerem
54/79.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 3 KDD
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
— 1 mp/50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lecz
nie mniej ni¿ 1 mp
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%.
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
4.MN. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji stacji transformatorowej na terenie.
2. Powierzchnia: 0,61 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 8,0 m od drogi zbiorczej 2 KDZ
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej 3
KDD
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki
— proporcje rzutu – 1: 1,4÷1,8
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji, do 8,0 m;
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub na œciance kolankowej, o nachyleniu ok.22O.
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000,0 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie mniej ni¿ 20,0 m,
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— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 3 KDD
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30% dla niezabudowanych terenów i
0% dla dzia³ki 225/7
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
5.MN. U. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ I US£UGOWEJ
Planuje siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych
— nie koliduj¹cych z funkcj¹ mieszkaniow¹
— nie wymagaj¹cych obs³ugi transportem ciê¿kim
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji stacji transformatorowej na terenie.
2. Powierzchnia: 2,25 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej
1 KDZ (droga wojewódzka nr 515)
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej 2
KDZ (droga powiatowa nr 9466 relacji Grzyma³y – Szropy – Tropy Sztumskie)
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej 3
KDD
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki
— proporcje rzutu – 1: 1,4÷1,8
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji, do 8,0 m;
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub na œciance kolankowej, o nachyleniu ok.22O.
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3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
mniej ni¿ 1000,0 m 2,
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie mniej ni¿ 20,0 m,
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – zbli¿ony do 90 O
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ, 3 KDD i 6 KX
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
— 1 mp/50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lecz
nie mniej ni¿ 1 mp/ obiekt
— 1 mp/5 zatrudnionych
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
6.ZP. – TEREN PARKU DWORSKIEGO – CZÊŒÆ
OGRODOWA
2. Powierzchnia: 0, 52 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego starodrzewu.
Dopuszcza siê ogrodzenie ca³ego terenu ogrodzeniem w stylu z po³owy XIX w. Nie dopuszcza siê ogrodzeñ poszczególnych dzia³ek.
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
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— park dworski jest czêœci¹ nieruchomoœci zabytkowej
wpisanej do rejestru zabytków dnia 24.02.1978 r.
pod nr 23/78
— obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4 uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 3 KDD
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
7.MW. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ
Dopuszcza siê funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych
— nie koliduj¹cych z funkcj¹ mieszkaniow¹
— nie wymagaj¹cych obs³ugi transportem ciê¿kim
2. Powierzchnia: 0,23 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od drogi zbiorczej 1 KDZ (droga wojewódzka nr 515)
— 8,0 m od drogi 2 KDZ (droga powiatowa nr 9466)
— 8,0 m od osi linii elektroenergetycznej 15 KV
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki
— proporcje rzutu – 1: 1,4÷1,8
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 10,0 m.
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub na œciance kolankowej, o nachyleniu ok.22O.
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – z
uwzglêdnieniem warunków urbanistycznych jak
dla zabudowy wielorodzinnej
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – jak w stanie istniej¹cym – jeden
zjazd z drogi 1 KDZ lub drog¹ 2 KDZ
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— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
— 1 mp/50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lecz
nie mniej ni¿ 1 mp/ obiekt
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
8.MW. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ
2. Powierzchnia: 0, 31 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od drogi zbiorczej 1 KDZ (drog¹ wojewódzk¹ nr 515)
— 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi 2 KDZ (droga powiatowa nr 9466)
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki
— proporcje rzutu – 1: 1,4÷1,8
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni dzia³ki;
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – do 10,0 m.
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub na œciance kolankowej, o nachyleniu ok.22O.
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – z
uwzglêdnieniem warunków urbanistycznych jak
dla budownictwa wielorodzinnego
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – jak w stanie istniej¹cym – jeden
zjazd z drogi 1 KDZ lub drog¹ 2 KDZ
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— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
— 1 mp/50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lecz
nie mniej ni¿ 1 mp/ obiekt
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
9.MN. U. – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ I US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
— dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji stacji transformatorowej na terenie
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:
— 10,0 m od drogi zbiorczej 2 KDZ (droga powiatowa nr 9466)
— powierzchnia zabudowy – nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu
— proporcje rzutu – 1: 1,4÷1,8
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni terenu
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – 1,5 kondygnacji, do 8,0 m;
— geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu ok.40O lub na œciance kolankowej, o nachyleniu ok.22O
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnych podzia³ów
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
— wzd³u¿ brzegu „oczka wodnego” nale¿y zachowaæ
pas terenu o szerokoœci minimum 5,0 m wolny od
zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich

Poz. 837

4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ
— miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki, w liczbie wyliczonej wg wskaŸnika:
— 1 mp/1 mieszkanie
— 1 mp/50 m 2 powierzchni u¿ytkowej us³ug lecz
nie mniej ni¿ 1 mp/ obiekt
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 30%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— w kolorystyce elewacji i pokrycia dachów nale¿y
zastosowaæ barwy zbli¿one do barw tradycyjnych
materia³ów budowlanych takich jak ceg³a, wapno,
drewno, kamieñ
— w architekturze obiektów nale¿y uwzglêdniæ bliskoœæ wody jako element wzbogacaj¹cego krajobraz
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
10.ZNz. – TEREN TRWA£YCH U¯YTKÓW ZIELONYCH
2. Powierzchnia: 0,16 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— bez zabudowy
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – nie
ustala siê
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
— wzd³u¿ brzegu „oczka wodnego” nale¿y zachowaæ
pas terenu o szerokoœci minimum 5,0 m wolny od
nasadzeñ, w celu umo¿liwienia prowadzenia prac
modernizacyjnych i konserwatorskich
— brzegi „oczka wodnego” nale¿y umocniæ materia³ami naturalnymi
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
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7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
11.WS. – TEREN WÓD ŒRÓDL¥DOWYCH –
„OCZKO WODNE”
2. Powierzchnia: 0,18 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— bez zabudowy, dopuszcza siê regulacjê brzegu i
zmianê kszta³tu lustra wody
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
podzia³u wtórnego
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
— „oczko wodne” podlega ochronie zgodnie z ustaw¹ z dnia 16.04.2004 r. art. 42 „o ochronie przyrody”
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nale¿y umocniæ brzegi zbiornika wodnego: od strony drogi – konstrukcj¹ ¿elbetow¹, pozosta³e brzegi – materia³em naturalnym.
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
12.E. – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– TRAFOSTACJA
2. Powierzchnia: 0,008 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy – nieprzekraczalna:– uwarunkowana wymaganiami technologicznymi
— powierzchnia zabudowy – zgodnie z warunkami
technologicznymi
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3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— nie dotyczy
6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
1. Liczba porz¹dkowa, symbol funkcji, podstawowa
funkcja terenu
13.K. – TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
– PRZEPOMPOWNIA ŒCIEKÓW
2. Powierzchnia: 0,0036 ha
3. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
3.1.Zasady kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— powierzchnia zabudowy – obiekt bêdzie budowl¹
podziemn¹
— powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej ni¿
50% powierzchni terenu nale¿y pokryæ traw¹
— wysokoœæ projektowanej zabudowy – nie dotyczy
— geometria dachu – nie dotyczy
3.2.Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
— powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek – bez
wtórnego podzia³u
— szerokoœci frontów nowo projektowanych dzia³ek
– zalecana – nie dotyczy
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie dotyczy
3.3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u¿ytkowaniu
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w tym: zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
— teren le¿y w granicach historycznego uk³adu ruralistycznego – obowi¹zuj¹ zasady ustalone w § 4
uchwa³y
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
— dojazd do terenu – drog¹ 2 KDZ
5. Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹
— zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 uchwa³y
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6. Tymczasowe zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenu
— zgodnie ze stanem istniej¹cym
7. Stawka procentowa
— ustala siê 0%
8. Zalecenia i informacje nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych
— nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 1 KDZ
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga wojewódzka nr 515
relacji Malbork – Susz – zbiorcza
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z drog¹ wojewódzk¹ nr 517 relacji Sztum – Tropy Sztumskie
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu w pasach
zieleni przydro¿nej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: historyczna
droga – obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 4 pkt 2.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dopuszcza siê noœników reklamowych
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 2 KDZ
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga powiatowa nr 9466 relacji Grzyma³y – Szropy – Tropy Sztumskie – zbiorcza
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposa¿enie – na terenie zabudowanym jednostronny chodnik i oœwietlenie typu ulicznego. Nale¿y
wzmocniæ konstrukcjê drogi na granicy z „oczkiem
wodnym” i zabezpieczyæ barierk¹
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z drog¹ wojewódzk¹ nr 515 relacji Malbork – Susz
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu w pasach
zieleni przydro¿nej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: historyczna
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droga ³¹cz¹ca Grzyma³y ze Szropami i £oz¹ – obowi¹zuj¹ ustalenia § 4 pkt 2.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: noœniki reklamowe nie mog¹ byæ
umieszczane w odleg³oœci mniejszej ni¿ 20,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 3 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: droga dojazdowa
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 10,0 m na
dzia³ce nr 226 – jak w stanie istniej¹cym
4.2 inne parametry – jedna jezdnia dwupasowa
4.3 wyposa¿enie – chodnik co najmniej jednostronny i
oœwietlenie typu parkowego
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z drog¹ wojewódzk¹ nr 515 relacji Malbork – Susz i drog¹ powiatow¹ nr 9466 relacji Grzyma³y – Szropy –
Tropy Sztumskie.
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu w pasach
zieleni przydro¿nej.
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: historyczna
droga; na odcinku przebiegaj¹cym przez dzia³kê nr
226 stanowi alejê – tu zachowanie istniej¹cej szerokoœci i zachowanie drzew.
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniejacym do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 4 KDD
2. POWIERZCHNIA: –
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica dojazdowa
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1 szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak w stanie istniej¹cym
4.2 inne parametry – jedna jezdnia
4.3 wyposa¿enie – przekrój poprzeczny – jednoprzestrzenny i oœwietlenie typu parkowego
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z drog¹ powiatow¹ nr 9466 relacji Grzyma³y – Szropy –
Tropy Sztumskie
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6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu w pasach
zieleni przydro¿nej
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istn. do czasu przebudowy
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 5 KX
2. POWIERZCHNIA:
3. KLASA I NAZWA ULICY: ci¹g pieszo – jezdny
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1.szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 5,0 m
4.2.inne parametry: nie ustala siê
4.3.wyposa¿enie: nie ustala siê
5. POWIAZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z droga 4.KDD
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê
8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓ LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: zieleñ nieurz¹dzona
11. STAWKA PROCENTOWA:0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
1. NUMER TERENU: 6 KX
2. POWIERZCHNIA:
3. KLASA I NAZWA ULICY: ci¹g pieszo – jezdny zakoñczony placem do zawracania
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
4.1.szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: ci¹g pieszo –
jezdny – 6,0 m, plac do zawracania – 12,5 m x 12,5 m
4.2.inne parametry: przekrój poprzeczny jednoprzestrzenny
4.3.wyposa¿enie: oœwietlenie typu parkowego
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM: z droga 2 KDZ
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
odprowadzenie wód opadowych do gruntu w granicach terenu 6 KX
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala siê

8. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW:nie dotyczy
10. SPOSOBY I TERMINY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: jak w stanie istniej¹cym
11. STAWKA PROCENTOWA: 0%
12. INNE ZAPISY: nie ustala siê
§9
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Stary Targ.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Stary Targ do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem;
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 Starym Targu;
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.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stary Targ
Krzysztof Knapik
Za³¹cznik nr 2
Do Uchwa³y nr XXXII/307/2006
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (wsi Grzyma³a)
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du oraz w czasie debaty publicznej nie z³o¿ono uwag
do planu.
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/307/2006
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zainwestowania wsi Grzyma³a, le¿¹cej w zbiegu
drogi wojewódzkiej i powiatowej, posiadaj¹cej walory
œrodowiska kulturowego jakimi s¹: historyczny uk³ad ruralistyczny i historyczny zespó³ folwarczny, przyczyni siê
do wzrostu wartoœci gruntu dotychczas rolniczego. Zagospodarowanie tego terenu na cele okreœlone w planie wymaga jednak realizacji infrastruktury technicznej
w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzania œcieków sanitarnych i urz¹dzenia dróg. Prognoza skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (która omawia te zagadnienia) zosta³a opracowana przy za³o¿eniu, ¿e:
— nowo planowana sieæ wodoci¹gowa O/ 100 osi¹gnie
³¹czn¹ d³ugoœæ ok. 3000 mb a ³¹czny koszt jej realizacji wyniesie ok. 1.179.000,– z³.,
— œcieki sanitarne z obszaru planowanego zainwestowania bêd¹ odprowadzane do projektowanego kolektora sanitarnego O/ 80 ÷ 200, o ³¹cznej d³ugoœci
ok. 2600 mb.
Koszt realizacji tego przedsiêwziêcia wyniesie ok.
1.238.000,– z³.,
— urz¹dzenie dróg publicznych o pow. 830,0 m2 wymaga nak³adów w wys. 132.800,– z³.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z póŸniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 1. Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r.
poz. 148) Rada Gminy stwierdza, ¿e:
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Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej dla terenu objêtego planem miejscowym
powinno siê odbywaæ z zachowaniem nastêpuj¹cych
zasad:
1 – opracowanie planu finansowego zapewniaj¹cego realizacjê z zakresu infrastruktury technicznej,
dla terenu objêtego planem, stanowi¹cego podstawê konstruowania bud¿etów rocznych;
2 – wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na wspó³finansowanie
zapisanych w wieloletnim planie finansowym
przedsiêwziêæ bêd¹cych podstaw¹ monta¿y finansowych niezbêdnych do realizacji inwestycji;
3 – zapewnienie finansowania programów lokalnych,
w takim stopniu aby gmina posiada³a udzia³ w³asny
niezbêdny do ubiegania siê o œrodki pomocowe.
Zasady prowadzenia polityki finansowej:
1. konstruowanie rocznych bud¿etów odbywaæ siê bêdzie w kontekœcie wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizacjê inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej dla terenu objêtego planem.
2. Ÿród³a finansowe zwi¹zane z korzyœciami wynikaj¹cymi z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które maja zwi¹zek z
bezpoœrednim zaanga¿owaniem funduszy komunalnych, przeznaczone zostan¹ na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny gminy.
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