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UCHWA£A Nr XXIX/191/02

Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lipianki i Ko-
rzeniewo w gminie Kwidzyn.

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z
1999 r., poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Lipianki i Korzeniewo w
gminie Kwidzyn, zwi¹zany z planowan¹ drog¹ od dro-
gi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 55 i mostem na
rzece Wi�le, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego niniejszym planem przed-
stawia za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y �
rysunek planu w skali 1:2000.

§ 2

1. Ustalenia planu przedstawiono w czê�ci tekstowej i
graficznej planu.

2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi, z wyj¹tkiem terenów komunikacyj-
nych, przedstawiono w postaci kart ustaleñ dla po-
szczególnych terenów w § 4 niniejszej uchwa³y, zawie-
raj¹cych nastêpuj¹ce grupy ustaleñ:
1) funkcja terenu,
2) zasady zagospodarowania terenu,
3) zasady podzia³u na dzia³ki,
4) zasady kszta³towania zabudowy,
5) zasady obs³ugi komunikacyjnej,
6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej,
7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska kulturo-

wego, przyrodniczego, krajobrazu oraz zdrowia lu-
dzi.

3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup, numera-
cja ustaleñ staje siê nieci¹g³a.

4. Dla terenów komunikacyjnych ustalenia przedstawio-
no w nastêpuj¹cych grupach:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna,
2) zasady zagospodarowania terenu,
3) inne ustalenia.

5. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami na rysunku planu � za-
³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
1) granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ pla-

nu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia literowe wydzielonych terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefa zakazu lokalizacji budynków mieszkalnych,
6) strefa ochrony wa³u przeciwpowodziowego,
7) istniej¹ce drzewa do zachowania i ochrony,
8) istniej¹ce drzewa � dopuszczalne usuniêcie,
9) istniej¹ce rowy melioracyjne do zachowania i

ochrony,
10) istniej¹ce rowy melioracyjne do przebudowy,
11) istniej¹cy wa³ przeciwpowodziowy do zachowania

i ochrony,
12) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina

Kwidzyñska,
13) istniej¹ce linie energetyczne do przebudowy,
14) inne sieci infrastrukturalne do przebudowy,
15) wymagana projektowana estakada.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter infor-
macyjny.

6. Nie ustala siê dla obszaru planu tymczasowych spo-
sobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowa-
nia terenu.

§ 3

1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tek�cie planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy � linie zabudowy

podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wy-
suniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czê�ci
budynku (do 20% szeroko�ci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych, zej�æ i zjazdów do piwnic i
gara¿y; obowi¹zuje dla nowoprojektowanych bu-
dynków,

2) powierzchnia przyrodniczo czynna � powierzchnia
l¹dowej lub wodnej struktury przyrodniczej posia-
daj¹cej zdolno�æ do produkcji biomasy,

3) uci¹¿liwo�æ dla otoczenia � ka¿da dzia³alno�æ powo-
duj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okre�lo-
nych prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t,
mienia i �rodowiska przyrodniczego, w szczególno-
�ci powoduj¹ca zanieczyszczenie �rodowiska oraz
np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymaga-
j¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni,
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generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym
natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i
oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹sia-
dów w najbli¿szym otoczeniu,

4) powierzchnia zabudowy � powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³-
ki, wyra¿ona w [%],

5) wysoko�æ zabudowy � wysoko�æ budynku mierzona
od poziomu gruntu (�rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przy-
padku dachu p³askiego � górna p³aszczyzna stropoda-
chu, w przypadku dachu stromego � najwy¿sza kaleni-
ca dachu),

6) us³ugi nieuci¹¿liwe � us³ugi typu handel detaliczny, z
wyj¹tkiem handlu samochodami i motocyklami, us³u-
gi krawieckie, naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i
domowego, hotele i restauracje, us³ugi gastronomicz-
ne bez dzia³alno�ci rozrywkowej, agencje turystyczne,
us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, po�rednictwa fi-
nansowego, us³ugi prawne, fotograficzne, medyczne
�wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa za-
mkniêtego, stomatologiczne, zwi¹zane z rekreacja, kul-
tura i sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi
w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków,
fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi �wiadczone w gospo-
darstwach domowych, us³ugi administracyjne np.
przedstawicielstwa i administracja jednostek gospo-
darczych produkcyjnych i us³ugowych, prowadz¹ce
dzia³alno�æ w pomieszczeniach typu biurowego lub
inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwo�ci.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji ozna-
czono w tek�cie ustaleñ planu symbolem (*).

§ 4

Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y
rysunku planu s¹ nastêpuj¹ce.
1. Teren 1.R, ZE:

1) funkcja terenu � teren upraw rolnych, ³¹k i pastwisk
oraz zieleni ekologicznej,

2) zasady zagospodarowania terenu � zakaz zabudo-
wy; wymóg ochrony i zachowania istn. Torfowiska,

3) zasady podzia³u na dzia³ki � dopuszcza siê dalsze
podzia³y wy³¹cznie na potrzeby prowadzenia gospo-
darki rolnej, zasad podzia³u nie ustala siê,

4) zasady kszta³towania zabudowy � zakaz lokalizacji
zabudowy,

5) zasady obs³ugi komunikacyjnej � dojazd od istniej¹-
cej drogi dojazdowej � oznaczonej symbolem 04. KD,

6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-
zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y,

7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu:
�teren po³o¿ony w granicach planowanego Nad-

wi�lañskiego Parku Krajobrazowego,
�w strefie ochrony wa³u przeciwpowodziowego

(zasiêg strefy pokazano na rysunku planu), tj. 50 m
od stopy wa³u, obowi¹zuj¹ zasady zagospodaro-
wania zgodne z Prawem Wodnym,

�istniej¹cy szpaler lip wzd³u¿ drogi powiatowej do
zachowania i ochrony, dopuszczalne usuniêcie
drzew kolizyjnych z planowan¹ drog¹, po uzyska-
niu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

2. Teren 2.R, 3R:
1) funkcja terenu � teren upraw rolnych, ³¹k i pastwisk,
2) zasady zagospodarowania terenu � zakaz zabudo-

wy,
3) zasady podzia³u na dzia³ki � dopuszcza siê dalsze

podzia³y wy³¹cznie na potrzeby prowadzenia gospo-
darki rolnej, zasad podzia³u nie ustala siê,

4) zasady kszta³towania zabudowy � zakaz lokalizacji
zabudowy,

5) zasady obs³ugi komunikacyjnej � dojazd od istniej¹-
cej drogi dojazdowej � oznaczonej symbolem 04. KD,

6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-
zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y,

7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu:
�teren po³o¿ony w granicach planowanego Nad-

wi�lañskiego Parku Krajobrazowego.
3. Teren 4.1U, P., 4.2. U,P

1) funkcja terenu:
a) teren us³ug komercyjnych, rzemios³a, funkcji go-

spodarczych, produkcyjnych, magazynów, sk³a-
dów, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych to-
warzysz¹cych,

b) dopuszczalna lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania te-
renu lub s¹siedztwa, a tak¿e komunikacji we-
wnêtrznej � dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
obs³ugi terenu,

c) wykluczone funkcje chronione, z zakresu us³ug
o�wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej, rekreacji i wypoczynku;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy* (dotyczy

równie¿ wiat) terenu lub wydzielonej z niego dzia³-
ki � 50%,

b) minimalna powierzchnia przyrodniczo-czynna* te-
renu lub wydzielonej z niego dzia³ki � 20%,

c) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* � 5
m od istniej¹cych rowów melioracyjnych, 15 m
od linii rozgraniczaj¹cych drogi g³ównej 01.KG,
10 m od terenów zabudowy mieszkaniowo-us³u-
gowej oraz linii rozgraniczaj¹cych drogi powiato-
wej 02.KL,

d) wymóg zachowania i ochrony istniej¹cych rowów
melioracyjnych,

e) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowych w strefie
zakazu wskazanej na rysunku planu � 80 m od li-
nii rozgraniczaj¹cej drogi 01.KG,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹-
ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, w tym
wskazane do przebudowy ze wzglêdu na przebieg
planowanej drogi g³ównej;

3) zasady podzia³u na dzia³ki � dopuszcza siê dalszy
podzia³ na dzia³ki budowlane, pod warunkiem, ¿e
wydzielona dzia³ka bêdzie mia³a powierzchnie mini-
mum 2000 m2; wstêpny projekt podzia³u nale¿y
opracowaæ dla ca³ego terenu 4.1U,P. lub 4.2.U,P. Dro-
gi niezbêdne dla obs³ugi terenu po podziale bêd¹
drogami wewnêtrznymi;

4) zasady kszta³towania zabudowy:
�w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej jako funkcji towarzysz¹cej zastosowaæ �rodki
techniczne zabezpieczaj¹ce przed ewentualnym
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szkodliwym oddzia³ywaniem z tytu³u s¹siedztwa
prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej,

�wysoko�æ zabudowy* (poza budynkami mieszkal-
nymi) � maksymalnie 10 m od powierzchni tere-
nu do kalenicy dachu spadowego, b¹d� do linii
okapu, gzymsu wieñcz¹cego � przy dachach p³a-
skich,

�zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej �
wysoko�æ do 2,5 kondygnacji, dachy dwuspado-
we o nachyleniu po³aci 40-50°, dopuszczalny dach
naczó³kowy,

5) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od istniej¹cej drogi powiatowej oznaczo-

nej symbolem 02. KL lub poprzez drogê dojazdo-
w¹ 03.KD,

b) miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywi-
dualnych dzia³ek w ilo�ci min. 10 mp/1000 m2
pow. u¿ dla samochodów osobowych, dla samo-
chodów ciê¿arowych � wg programu u¿ytkowe-
go;

6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-
zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y;

7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu
a) teren po³o¿ony w granicach planowanego Nad-

wi�lañskiego Parku Krajobrazowego,
b) zakaz lokalizacji obiektów zaliczanych do przed-

siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko w rozumieniu przepisów o ochronie �ro-
dowiska,

c) zakaz dokonywania zmian w istniej¹cych stosun-
kach wodnych,

d) zakaz likwidowania zadrzewieñ �ródpólnych, przy-
dro¿nych lub nadwodnych,

e) ewentualna uci¹¿liwo�æ* z tytu³u prowadzonej
dzia³alno�ci nie mo¿e wykraczaæ poza granice te-
renu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny,

f) projekty budowlane nale¿y rozszerzyæ o studium
krajobrazowe uwzglêdniaj¹ce wymóg zachowa-
nia wgl¹du w otwarty krajobraz; wznoszone bu-
dowle nale¿y zharmonizowaæ z krajobrazem na-
turalnym,

g) lokalizacjê zabudowy poprzedziæ geotechniczny-
mi badaniami gruntowo-wodnymi, w zakresie sto-
sownym do planowanego programu u¿ytkowe-
go.

4. Teren 5.MN, U, 6.MN,U, 7.MN,U:
1) funkcja terenu:

a) teren funkcji mieszkaniowej, dla zabudowy jed-
norodzinnej, z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿li-
wych*; dopuszczalna zabudowa gospodarcza z
wy³¹czeniem obiektów hodowlanych

b) wykluczone wszelkie funkcje uci¹¿liwe*,
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy* � 70%,
b) minimalna powierzchnia przyrodniczo-czynna*

dla terenu lub wydzielonej z niego dzia³ki � 30%,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy* dla nowopro-

jektowanych budynków � jak na rysunku planu,
10 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 02.KL,

d) wysoko�æ zabudowy* maksymalnie 2,5 kondy-
gnacji, wymóg stosowania dachu dwuspadowe-
go o nachyleniu po³aci 40-50°, dopuszczalny dach

naczó³kowy, uk³ad zabudowy budynku g³ówne-
go � kalenicowy, tj. kalenica równoleg³a do drogi
02.KL,

e) towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej budynki
gospodarcze, gara¿ ustawione w g³êbi dzia³ki,
wskazany zespó³ wielobudynkowy nawi¹zuj¹cy
do tradycji zagród � tj. gara¿ i funkcje gospodar-
cze w odrêbnych budynkach, a nie jako wbudo-
wane w obiekt mieszkalny; od strony ulicy-przed
budynkiem mieszkalnym � przedogródek.

3) zasady podzia³u na dzia³ki � dopuszcza siê dalszy
podzia³ na dzia³ki budowlane, pow. nowowydzielo-
nej dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2, dla
nowowydzielanej dzia³ki nale¿y zapewniæ dostêp do
drogi publicznej;

4) zasady kszta³towania zabudowy:
a) wysoko�æ zabudowy* maksymalnie 2,5 kondy-

gnacji, wymóg stosowania dachu dwuspadowe-
go o nachyleniu po³aci 40-50°, dopuszczalny dach
naczó³kowy, uk³ad zabudowy budynku g³ówne-
go � kalenicowy, tj. kalenica równoleg³a do drogi
02.KL,

b) zakaz stosowania form zabudowy szeregowej,
c) wskazane nawi¹zanie do tradycyjnej zabudowy re-

gionalnej (¿u³awskie formy budownictwa, wsie
przywa³owe) � form¹, rodzajem stosowanych ma-
teria³ów, kolorystyk¹, detalem.

5) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd od strony drogi powiatowej 02.KL,
b) parkowanie na w³asnych dzia³kach, przy zapew-

nieniu min. 2 mp/dom mieszkalny.
6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-

zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y.

7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu:
a) teren po³o¿ony w granicach planowanego Nad-

wi�lañskiego Parku Krajobrazowego,
b) projekty budowlane nale¿y rozszerzyæ o studium

krajobrazowe uwzglêdniaj¹ce wymóg zachowa-
nia wgl¹du w otwarty krajobraz; wznoszone bu-
dowle nale¿y zharmonizowaæ z krajobrazem na-
turalnym,

c) wymóg zachowania istniej¹cej zieleni, w tym
drzew wskazanych na rysunku planu; ewentual-
ne wycinki drzew wy³¹cznie w wypadku kolizji z
projektowanym uk³adem komunikacyjnym, po
uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody.

7. Teren 8.R, ZE:
1) funkcja terenu � teren upraw rolnych oraz zieleni eko-

logicznej,
2) zasady zagospodarowania terenu � teren zagospo-

darowaæ zieleni¹ adekwatn¹ siedliskowo i geogra-
ficznie z pozostawieniem mo¿liwo�ci dostêpu eks-
ploatacyjnego do istn. rowu melioracyjnego,

3) zasady podzia³u na dzia³ki � nie ustala siê,
4) zasady kszta³towania zabudowy � zakaz lokalizacji

zabudowy,
5) zasady obs³ugi komunikacyjnej � dojazd i doj�cie od

strony gruntów rolnych i drogi dojazdowej gospo-
darczej poza obszarem planu,

6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-
zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y,
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7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu:
�wymóg zachowania istniej¹cego rowu meliora-

cyjnego,
�teren po³o¿ony w granicach planowanego Nad-

wi�lañskiego Parku Krajobrazowego.
8. Teren 9.X:

1) funkcja terenu � teren wa³u przeciwpowodziowego,
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) wa³ do zachowania i ochrony, zasady zagospo-
darowania zgodnie z Prawem Wodnym,

b) dopuszcza siê lokalizacjê nowego wjazdu gospo-
darczego dla obs³ugi wa³u, zgodnie z projektem
planowanej drogi 01.KG,

3) zasady podzia³u na dzia³ki � zakaz podzia³ów;
4) zasady kszta³towania zabudowy � zakaz zabudowy;
5) zasady obs³ugi komunikacyjnej � dojazd i doj�cie od

strony drogi powiatowej 02.KL poprzez istniej¹ce i
projektowane do przebudowy w zwi¹zku z plano-
wana droga g³ówna 01.KG drogi gospodarcze;

6) zasady obs³ugi in¿ynieryjnej � wg ustaleñ obowi¹-
zuj¹cych dla ca³ego obszaru planu, zawartych w § 5
uchwa³y;

7) warunki wynikaj¹ce z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego, kulturowego i krajobrazu:
a) teren w granicach planowanego Nadwi�lañskie-

go Parku Krajobrazowego,
b) teren w granicach Obszaru Chronionego Krajo-

brazu � Dolina Kwidzyñska, granica obszaru chro-
nionego � jak na rysunku planu,

c) wymóg ochrony wa³u jako kulturowo wa¿nego
obiektu in¿ynierskiego ("Wielki wa³ wi�lany").

11. Teren komunikacyjny � 01.KG:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno � technicz-

na � teren komunikacji, fragment planowanej dro-
gi publicznej g³ównej o przebiegu: droga krajowa
nr 1 � Ja�wiska � Lipianki � Baldram � droga krajo-
wa nr 55, w tym fragment mostu nad rzek¹ Wis³¹
oraz zjazdy z mostu do drogi powiatowej; prêd-
ko�æ projektowa 70 km/godz, prêdko�æ miarodaj-
na 90 km/godz, klasa drogi � G1/2, jednojezdnio-
wa, dwupasowa,

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na ry-

sunku planu, szeroko�æ jezdni min. 7,0 m,
b) zakaz bezpo�redniej obs³ugi komunikacyjnej

przyleg³ego terenu z planowanej drogi; dopusz-
cza siê zjazdy gospodarcze do pól i dróg istn.
gospodarczych w gruntach rolnych wy³¹cznie w
miejscach wskazanych w projekcie planowanej
drogi oraz za zgoda zarz¹dcy drogi,

c) ustala siê wymóg zaprojektowania fragmentu
drogi, wskazanego na rysunku planu, jako esta-
kady,

d) w liniach rozgraniczaj¹cych � na mo�cie i esta-
kadzie wymóg lokalizacji obustronnego ci¹gu
pieszo-rowerowego, min. szeroko�æ ci¹gu 2,5 m,
na ³¹cznicach zjazdowych z mostu � jednostron-
ny wydzielony ci¹g pieszo-rowerowy,

e) wymóg zachowania normatywnej skrajni drogi
powiatowej 2.KL oraz mo¿liwo�ci realizacji dróg
gospodarczych obs³uguj¹cych wa³ przeciwpo-
wodziowy,

f) wymóg zachowania skrajni ¿eglugowych na rze-

ce Wi�le szer. 100 m i wysoko�ci 9,0 m powy¿ej
tzw. wysokiej wody ¿eglownej (w.w.¿) pod mo-
stem,

g) most � projektowany jako zespolony, bez wyso-
kich elementów utrudniaj¹cych swobodny prze-
lot ptaków, bez agresywnych krajobrazowo i ko-
lorystycznie form architektonicznych, sharmoni-
zowany z krajobrazem, konieczno�æ zminimali-
zowania oddzia³ywania na krajobraz,

h) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dopuszcza siê
lokalizowanie obiektów budowlanych zwi¹za-
nych z wykonywaniem prawa zarz¹dcy drogi wy-
ra¿onego w art. 22 ust. 2 ustawy o drogach pu-
blicznych,

3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
�rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
a) istniej¹ce drzewa w liniach rozgraniczaj¹cych

drogi (w pobli¿u planowanej ³¹cznicy lewej)
wskazane na rysunku planu � drzewa do ochro-
ny (lipy, dêby oraz jesiony wynios³e) do ochro-
ny i zachowania,

b) istniej¹ce rowy melioracyjne bêd¹ce w kolizji z
planowan¹ drog¹ przebudowaæ na warunkach
w³a�ciwego zarz¹du melioracji; rozwi¹zania tech-
niczne musz¹ zapewniaæ utrzymanie powierzch-
niowego odwodnienia terenu w ca³ym obszarze
planu przez istn. lub proj. przebudowany sys-
tem melioracyjny,

c) przed obiektami mieszkalnymi-istniej¹cych sie-
dlisk, gdzie zostanie przekroczony normatywny
poziom d�wiêku, wymóg stosowania technicz-
nych �rodków ograniczaj¹cych uci¹¿liwo�æ aku-
styczn¹, zlokalizowanych w liniach rozgranicza-
j¹cych drogi; rejon lokalizacji wskazano na ry-
sunku planu,

d) wymóg ochrony nadbrze¿nej ro�linno�ci i brze-
gu rzeki Wis³y; wymóg ochrony wa³u przeciw-
powodziowego,

e) most po³o¿ony jest w granicach Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Dolina Kwidzyñska,

f) wymagane rozszerzenie projektu budowlanego
o studium krajobrazowe, uwzglêdniaj¹ce wymóg
sharmonizowania projektowanego mostu z kra-
jobrazem, uzgodnione z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwa-
torem Przyrody;

4) inne ustalenia � teren dla realizacji celów publicz-
nych.

12. Teren komunikacyjny � 02.KL:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno � technicz-

na � droga powiatowa nr 09 487 relacji Korzenie-
wo-Pastwa � Janowo-Bia³a Góra, klasy L,

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na ry-

sunku planu,
b) dopuszcza siê ci¹g rowerowy w liniach rozgrani-

czaj¹cych drogi, postuluje siê rozdzielenie ruchu
samochodowego od pieszego i rowerowego;

3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
�rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
a) istniej¹cy szpaler lip wskazany na rysunku pla-

nu jako drzewa istn. do ochrony i zachowania
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podlega ochronie jako drzewostan o du¿ej war-
to�ci przyrodniczej, postulowany pomnik przy-
rody; usuniêcie drzew wy³¹cznie wyj¹tkowo w
przypadkach kolizji z planowan¹ drog¹ g³ówn¹
01KG, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Przyrody,

b) istniej¹ce drzewa wzd³u¿ drogi wskazane na ry-
sunku planu -do ochrony i zachowania, wycinka
dopuszczalna wy³¹cznie w przypadku kolizji z pla-
nowanym uk³adem drogowym, za zgod¹ Woj.
Konserwatora Przyrody;

4) inne ustalenia � teren dla realizacji celów publicz-
nych.

13. Teren komunikacyjny � 03.KD:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno � technicz-

na � proj. droga dojazdowa, obs³uguj¹ca przyleg³e
tereny,

2) zasady zagospodarowania terenu -linie rozgrani-
czaj¹ce jak na rysunku planu, dopuszcza siê sytu-
owanie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu w
liniach rozgraniczaj¹cych, brak ograniczeñ dostêp-
no�ci dla obs³ugiwanych terenów s¹siednich; do-
puszcza siê jednoprzestrzenn¹ organizacjê � tj. bez
wydzielania chodników, dopuszcza siê ruch rowe-
rowy,

3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
�rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi � dopuszczalna wycinka istniej¹cych drzew
wzd³u¿ drogi powiatowej uzasadniona potrzebami
realizacji w³¹czenia do drogi powiatowej,

4) inne ustalenia � teren dla realizacji celów publicz-
nych.

14. Teren komunikacyjny � 04.KD, 05.KD:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno � technicz-

na � drogi gospodarcze dojazdowe do gruntów
rolnych,

2) zasady zagospodarowania terenu � linie rozgrani-
czaj¹ce jak na rysunku planu, w zagospodarowa-
niu i urz¹dzeniu terenu uwzglêdniæ istniej¹ce sieci
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, dopuszcza siê
sytuowanie sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu;
w³¹czenie do planowanej drogi 01.KG zgodnie z
projektem planowanej drogi,

3) inne ustalenia � teren dla realizacji celów publicz-
nych.

15. Teren komunikacyjny � 06.KX:
1) funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno � technicz-

na � projektowany ci¹g pieszo-jezdny, dojazd go-
spodarczy dla potrzeb prawid³owej eksploatacji
rowu melioracyjnego,

2) zasady zagospodarowania terenu � szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu za-
pewniæ dostêp technologiczny do istniej¹cego
rowu,

3) szczególne warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
�rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia
ludzi:
�wymóg ochrony i zachowania istniej¹cego rowu

melioracyjnego oraz istniej¹cej zieleni �ródpol-
nej i przywodnej,

�wymóg ochrony i zachowania istniej¹cych drzew
na granicy z terenem 6.MN,U, wskazanych na
rysunku planu,

4) inne ustalenia � teren dla realizacji celów publicz-
nych.

§ 5

Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej obszaru planu s¹ nastê-
puj¹ce:

1) zaopatrzenie w wodê � z istniej¹cych i projektowa-
nych sieci wiejskich wodoci¹gowych,

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych � do istniej¹-
cej i projektowanej kanalizacji sanitarnej, z odpro-
wadzeniem do oczyszczalni w Kwidzynie,

3) odprowadzenie wód opadowych � wody opadowe
z utwardzonych nawierzchni dróg i parkingów przed
odprowadzeniem do gruntu lub rowów melioracyj-
nych podczy�ciæ w separatorach substancji ropo-
pochodnych i piaskownikach w stopniu zapewnia-
j¹cym spe³nienie wymagañ okre�lonych w obowi¹-
zuj¹cych przepisach; osady zgromadzone w sepa-
ratorach ropopochodnych winny byæ okresowo za-
gospodarowywane przez specjalistyczne przedsiê-
biorstwo i poddane utylizacji; w terenach zabudo-
wy mieszkaniowo � us³ugowej 5.MN.U, 6.MN,U,
7.MN,U oraz terenów 4.1 U,P., 4.2 U,P wody opado-
we z dachów zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce,

4) zaopatrzenie w gaz -z istniej¹cej i projektowanej sie-
ci nc i sc, odcinki kolizyjne z planowana droga 01.KG
nale¿y przebudowaæ na warunkach i w uzgodnieniu
z gestorem sieci,

5) zaopatrzenie w ciep³o � z lokalnych niskoemisyjnych
lub bezemisyjnych �róde³ ciep³a,

6) gromadzenie i usuwanie odpadów � odpady komu-
nalne gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w za-
mkniêtych pojemnikach, w sposób umo¿liwiaj¹cy
wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypi-
sko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy, odpady poprzemys³owe odprowadziæ we
w³asnym zakresie zgodnie z ustawa o odpadach,

7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cych i
projektowanych sieci nn i sn; zasilanie z istn. stacji
transformatorowej usytuowanej po zachodniej stro-
nie drogi powiatowej 02.KL; odcinki sieci kolizyjne
z planowan¹ drog¹ 01.KG nale¿y przebudowaæ, na
warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci,

8) telekomunikacja � z istniej¹cych i projektowanych
sieci; odcinki kolizyjne z planowan¹ drog¹ 01.KG
nale¿y przebudowaæ.

§ 6

1. Zachodni fragment obszaru planu, w tym planowany
most przez rzekê Wis³ê, po³o¿ony jest w granicach ob-
szaru chronionego krajobrazu Dolina Kwidzyñska, dla
którego obowi¹zuj¹ ustalenia Uchwa³y WRN Nr VI/51/
85 w Elbl¹gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utwo-
rzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajo-
brazu chronionego na terenie woj. elbl¹skiego (Dz. Urz.
Woj. elbl¹skiego z 1985 r. Nr 10). Obejmuje on trasê
zalewow¹ rzeki Wis³y do wa³u przeciwpowodziowego.
Granice obszaru chronionego pokazano na rysunku
planu.

2. Ca³y obszar planu po³o¿ony jest w obszarze planowa-
nego Nadwi�lañskiego Parku Krajobrazowego.

3. W zwi¹zku z p³ytkim wystêpowaniem wód podziem-
nych oraz po³o¿eniem obszaru planu w terenach o pod-
wy¿szonym ryzyku wyst¹pienia powodzi do projektu
budowlanego nale¿y wykonaæ szczegó³owe badania
warunków posadowienia obiektów w formie dokumen-
tacji geologiczno-in¿ynierskiej lub geotechnicznej. Re-
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alizacja zabudowy wymaga dodatkowych zabezpieczeñ
przeciwpowodziowych.

§ 7

Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pó�n. zm.) w wysoko�ci 0%
dla terenów komunikacyjnych oraz o funkcjach gruntów
rolnych lub zieleni � 1.R,ZE, 2.R, 3.R, 8.R, 11. R, dla pozo-
sta³ych terenów w wysoko�ci 30%.

§ 8

1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Kwidzyn.

2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Kwidzyn do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Po-

morskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Pomorskiego,

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kwidzynie,

3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zaintereso-
wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na za-
sadach okre�lonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹ce-
go planu ogólnego gminy Kwidzyn granic obszaru
objêtego ustaleniami niniejszego planu.

§ 9

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kwidzyn uchwalony Uchwa³¹ Rady
Gminy Kwidzyn Nr XVII/72/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1992 r. Nr 9, poz. 33).

§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z wyj¹tkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. �wiok³o

701
UCHWA£A Nr LXI/14/2002

Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na trasie przebiegu przez te-
ren Gminy Kosakowo gazoci¹gu wysokiego ci�nienia
wraz ze stref¹ ochronn¹.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art.9-11, art.18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,

poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w Kosa-
kowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Ko-
sakowo gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN 500 mm;
pr = 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹.

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
trasie przebiegu przez teren Gminy Kosakowo gazoci¹gu
wysokiego ci�nienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa, o d³ugo-
�ci oko³o 4833 m, wraz ze stref¹ ochronn¹, zwany dalej
planem obejmuje obszar o powierzchni oko³o 32,6 ha,
którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu w
skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y).

§ 3

Celem wprowadzania regulacji zawartych w planie jest
stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania ga-
zoci¹gu wysokiego ci�nienia, co umo¿liwi doprowadze-
nie gazu do projektowanej elektrowni gazowej �¯arno-
wiec� oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa po-
morskiego w gaz ziemny.

§ 4

Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochron-
nej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu, w tym:

1) tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadowni-
czych, oznaczone symbolem R;

2) tereny ³¹k i pastwisk, oznaczone symbolem RZ;
3) ujêcie wód g³êbinowych �Reda II� oznaczone sym-

bolem 1WW2;
4) tereny komunikacji oznaczone symbolem 013 KDV;
5) kana³ zrzutowy �cieków oznaczony symbolem WK.
Na terenach, o których mowa w ust.1. � 5. wprowadza
siê ograniczenia u¿ytkowania okre�lone w § 6 oraz
zmiany przeznaczenia terenu okre�lone w § 5.

§ 5

Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst planu jest
rysunek planu w skali 1:5000 obejmuj¹cy trasê przebie-
gu gazoci¹gu wysokiego ci�nienia wraz ze stref¹ ochron-
n¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne

stanowi¹ ustalenia planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznacze-

niu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne literowo-cyfrowe tere-

nów o ró¿nym przeznaczeniu;
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN

500 mm; pr = 8,4 MPa wraz z k¹towym zespo³em
zaporowo-upustowym zgodnie z ustaleniami § 6;
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5) trasy przebiegów istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN;

6) strefa ochronna obiektu chronionego (ujêcie wody);
7) strefy ochronne obiektów o uci¹¿liwym oddzia³ywa-

niu obiektów specjalnych.
2. Rysunek planu zawiera równie¿ informacje:

1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szcze-
gólnymi regulacjami prawnymi oraz obszary szcze-
gólne, w tym przeznaczone do ochrony oraz strefy
uci¹¿liwo�ci;

2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku pla-
nu zgodnie z legend¹.

§ 6

Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi:

1) R � tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadow-
niczych;

2) RZ � tereny ³¹k i pastwisk;
3) WW � tereny ujêcia wód g³êbinowych �Reda II�;
4) KDV1 � tereny komunikacji � ulica o znaczeniu po-

nad lokalnym;
5) WK � kana³ zrzutowy �cieków.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospo-
darowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
1. Ustalenia dotycz¹ce trasy przebiegu gazoci¹gu:

1) ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego ci-
�nienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren Gmi-
ny Kosakowo � jak na rysunku planu. Przebieg ga-
zoci¹gu jest orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja
w stosunku do przebiegu okre�lonego na rysunku
planu (poza terenami le�nymi) wynosi 16,25 m w
ka¿d¹ stronê,

2) do czasu realizacji gazoci¹gu w obszarze planu obo-
wi¹zuje zakaz nowej zabudowy,

3) na trasie przebiegu gazoci¹gu przez tereny podmo-
k³e nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych,

4) na trasie przebiegu gazoci¹gu nale¿y przeprowadziæ
archeologiczne badania powierzchniowe oraz ratow-
nicze badania ujawnionych stanowisk archeologicz-
nych,

5) na czas budowy gazoci¹gu wy³¹cza siê z dotychcza-
sowego u¿ytkowania pas terenu o szeroko�ci 20 m:
13 m w jedn¹ stronê i 7 m w drug¹ stronê od osi
gazoci¹gu,

6) po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego ci-
�nienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa ustala siê nastê-
puj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
a) odleg³o�æ podstawowa (od zewnêtrznej �cianki

gazoci¹gu lub rury ochronnej do obrysów obiek-
tów terenowych i rzutów poziomych skrajnych
przewodów linii elektroenergetycznych) w ka¿d¹
stronê wynosiæ bêdzie minimum:
�20 m � dla napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
�16,25 m � dla budynków u¿yteczno�ci publicz-

nej i zamieszkania zbiorowego,
�15 m � dla pozosta³ych obiektów terenowych,

b) w odleg³o�ci mniejszej od odleg³o�ci podstawo-
wej teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowa-
ny zgodnie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi
ograniczeniami:

�na terenach rolniczych � nie dopuszcza siê na-
sadzeñ trwa³ych, w odleg³o�ci min. po 3 m w
ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu; upraw pod fo-
li¹ oraz szklarniowych w odleg³o�ci min. po 15
m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu,

�na terenach le�nych � wyznacza siê wylesiony
pas terenu o szeroko�ci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿-
d¹ stronê od osi gazoci¹gu),

c) zasady sytuowania obiektów budowlanych w re-
jonie linii energetycznych wysokiego napiêcia
okre�laj¹ przepisy szczególne,

d) w odleg³o�ci wiêkszej od odleg³o�ci podstawo-
wej, po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren
mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami pla-
nu bez dodatkowych ograniczeñ (z zastrze¿eniem
§ 6 ust 1, pkt 6, lit. c),

7) po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wy-
móg przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.

2. Ustalenia dotycz¹ce k¹towego zespo³u zaporowo-upu-
stowego:
1) ustala siê lokalizacjê k¹towego zespo³u zaporowo-

upustowego DN500/400 na dzia³ce nr 736, obrêb
Mosty � jak na rys. planu,

2) teren o wymiarach 10,0 m x 15,0 m przeznacza siê
wy³¹cznie do lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych z ze-
spo³em zaporowo-upustowym,

3) do obiektu przewiduje siê doj�cie piesze o szer. 1,5 m
od strony drogi.

§ 8

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe oraz warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w
szczególno�ci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami,
przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i
innymi obiektami infrastruktury technicznej okre�laj¹ prze-
pisy szczególne.

§ 9

Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczegól-
nymi regulacjami prawnymi:
1. Otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (zgod-

nie z Rozp. Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8
listopada 1994 r., wraz z poprawkami � Rozp. Nr 11/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrze�nia 1998 r.).

2. G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110 (w trakcie
procedury zatwierdzania).

§ 10

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³a-
ty w zwi¹zku ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w wysoko�ci 0 % dla ca³ego obszaru planu.

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Kosakowo.

§ 12

W granicach objêtych niniejszym planem traci moc
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzony Uchwa³¹ Nr III/26/94 Rady Gminy w Ko-
sakowie z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21,
poz. 104 z dnia 15 pa�dziernika 1994 r.).
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§ 13

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego, z wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo

M. Busz

702
UCHWA£A Nr XXXVI/313/02

Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzê-
du Gminy Skarszewy.

Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art.
28 a ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze-
�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.
591 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Skar-
szewy, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XVII/
183/2000 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 17 sierp-
nia 2000 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyj-
nego Urzêdu Gminy Skarszewy, wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1) W § 3 ust. 1 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Skarbnik Gminy � G³ówny Ksiêgowy Bud¿etu Gmi-
ny.

2) W § 3 ust. 2 dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
Samodzielne stanowisko ds. kontroli finansowej.

3) W § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Wydzia³ Finansowy � kierowany przez kierownika
Wydzia³u Finansowego � G³ównego Ksiêgowego
Urzêdu Gminy.

4) Po § 5, dodaje siê § 5 a w brzmieniu:
Do zakresu dzia³ania Skarbnika Gminy � G³ównego
Ksiêgowego Bud¿etu Gminy nale¿y:
1. Kierowanie ca³o�ci¹ spraw zwi¹zanych z obs³ug¹

finansow¹ Gminy.
2. Wnioskowanie do Burmistrza Gminy o powo³a-

nie i okre�lenie zakresu zadañ G³ównego Ksiêgo-
wego Urzêdu Gminy � Kierownika Wydzia³u Fi-
nansowego.

3. Opracowywanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej
dotycz¹cych regulacji gospodarki finansowej or-
ganów i jednostek organizacyjnych, w tym:
a) procedury tworzenia bud¿etu gminy,
b) tworzenia �rodków specjalnych,
c) zasad umarzania nale¿no�ci niepodatkowych.

4. Sporz¹dzanie projektu rocznego bud¿etu gminy i
jej jednostek pomocniczych oraz przedk³adanie go
w obowi¹zuj¹cym trybie do uchwalenia.

5. Przekazywanie wskazówek do planowania bud¿e-
towego jednostkom podporz¹dkowanym Radzie
Miejskiej, weryfikacja projektów planów tych jed-
nostek.

6. Bie¿¹ce realizowanie bud¿etu gminy oraz okreso-
we informowanie organów gminy o przebiegu tej
realizacji.

7. Opracowywanie projektów zmian bud¿etu gminy.
8. Przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie sprawoz-

dawczo�ci bud¿etowej z nadzorowanych jednostek,
sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci ³¹cznej.

9. Wspó³praca z g³ównymi ksiêgowymi jednostek
podleg³ych w zakresie organizacji rachunkowo�ci
i sprawozdawczo�ci tych jednostek.

10. Negocjowanie z organami administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej wysoko�ci �rodków finansowych na
przejmowane b¹d� przekazywane zadania zlecone
i dofinansowanie zadañ w³asnych.

11. Przygotowanie projektów uchwa³ organów gminy
w sprawach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du (poza obrotem nieruchomo�cia-
mi).

12. Wspó³dzia³anie z organami finansowymi i banka-
mi w zakresie pozyskania po¿yczek i kredytów.

5) § 8 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Do zakresu dzia³ania Wydzia³u Finansowego nale¿y w
szczególno�ci:
1. Prowadzenie spraw podatków, op³at i innych wp³y-

wów gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg,
ewidencja).

2. Prowadzenie gospodarki funduszami bêd¹cymi w
dyspozycji gminy.

3. Prowadzenie spraw p³acowych pracowników or-
ganów i Urzêdu Gminy.

4. Prowadzenie spraw kasowych Urzêdu Gminy.
5. Prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji mienia

gminy.
6. Zapewnienie w³a�ciwego przebiegu realizacji za-

dañ powierzonych do wykonania organizacjom po-
zarz¹dowym.

7. Organizowanie i kontrolowanie prawid³owego
obiegu dokumentacji niezbêdnej dla rachunkowo-
�ci.

8. Sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci finanso-
wej i bud¿etowej Urzêdu Gminy.

9. Prowadzenie rachunkowo�ci jednostki i organu fi-
nansowego.

10. Wykonywanie dyspozycji �rodkami pieniê¿nymi.
11. Dokonywanie wstêpnej kontroli zgodno�ci opera-

cji gospodarczych i finansowych z planem finan-
sowym.

12. Dokonywanie wstêpnej kontroli kompletno�ci i rze-
telno�ci dokumentów dotycz¹cych operacji gospo-
darczych i finansowych.

6) Po § 14 dodaje siê § 14 a w brzmieniu:
Do zakresu dzia³ania inspektora ds. kontroli finanso-
wej nale¿y:
1. Przeprowadzanie kontroli finansowej Urzêdu Gmi-

ny oraz na zlecenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du �
jednostek organizacyjnych gminy w przedmiocie:
a) przestrzegania dyscypliny finansowej w realizacji

wydatków bud¿etowych przewidzianych w planie
jednostki wykonuj¹cej bud¿et,

b) wykorzystania �rodków finansowych zgodnie z
przeznaczeniem,

c) ustalania i odprowadzania nale¿no�ci bud¿eto-
wych,

d) wykorzystywania dotacji celowych,
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e) finansowania inwestycji,
f) gospodarowania rzeczowymi sk³adnikami maj¹tku

jednostki,
g) przeprowadzania i rozliczania wyników inwentary-

zacji,
h) zawierania umów,
i) windykacji nale¿no�ci,
j) analizy zobowi¹zañ oraz terminowo�ci ich regulo-

wania,
k) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych,
l) udzielania zamówieñ publicznych oraz przestrzega-

nia procedur udzielania zamówieñ.
2. Sprawdzanie prawid³owo�ci prowadzenia rachunko-

wo�ci i sprawozdawczo�ci.
3. Opracowywanie okresowych planów kontroli.
4. Wnioskowanie w sprawie wykorzystania ustaleñ kon-

troli do wszczynania postêpowañ dyscyplinarnych.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Zarz¹du Gminy Skarszewy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis

703
UCHWA£A Nr XXXVI/314/2002
Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Zak³adu Komunalne-
go.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminy uchwala siê, co nastêpuje.

§ 1

Zatwierdza siê statut Zak³adu Komunalnego stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis

STATUT
ZAK£ADU KOMUNALNEGO W SKARSZEWACH

Rozdzia³ I
Postanowienie ogólne

§ 1

1. Zak³ad Komunalny w Skarszewach zwany dalej �Za-
k³adem� jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy Skarsze-

wy, utworzon¹ uchwa³¹ Rady Miasta Gminy Skarsze-
wy nr XIV/81/91 z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie
utworzenia Zak³adu Komunalnego w Skarszewach.

2. Zak³ad Komunalny jest Zak³adem bud¿etowym, jed-
nostk¹ organizacyjn¹ finansów publicznych dzia³aj¹c¹
na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó¿n.
zm).

3. Rozp. Min. Fin. z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek
bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospodarstw
pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó-
³owych zasad i terminów rocznych rozliczeñ i wp³at do
bud¿etu przez zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa po-
mocnicze jednostek bud¿etowych (Dz. U. Nr 122,
poz. 1333).

§ 2

1. Siedzib¹ Zak³adu jest miasto Skarszewy, ul. Gdañska 6 A.
2. Do czasu adaptacji na potrzeby Zak³adu obiektu pod

adresem wymienionego w pkt 1, tymczasowa siedzi-
ba Zak³adu mie�ci siê przy ul. Gdañskiej 6.

§ 3

1. Zak³ad realizuje zadanie w zakresie:
a) zagospodarowania i konserwacji terenów zielonych,
b) utrzymania i konserwacji miejsc pamiêci narodowej,
c) utrzymania porz¹dku i czysto�ci na placach, ulicach

i drogach gminnych w granicach administracyjnych
gminy,

d) utrzymania czysto�ci i porz¹dku na drogach powia-
towych i wojewódzkich na mocy umów zawartych
przez gminê z zarz¹dcami w/w dróg,

e) utrzymania dróg gminnych,
f) eksploatacji obiektów wysypiska gminnego zgod-

nej z obowi¹zuj¹cymi przepisami ochrony �rodowi-
ska,

g) utrzymania i wyposa¿enia siedziby Zak³adu,
h) wykonywania robót konserwacyjno � remontowych

i modernizacyjnych wszystkich obiektów znajduj¹-
cych siê w zarz¹dzie Zak³adu,

i) wywozu nieczysto�ci sta³ych � za wyj¹tkiem prze-
mys³owych i szkodliwych � oraz ich utylizacji na
wysypisku gminnym,

j) wywozu nieczysto�ci p³ynnych i ich zrzutu do oczysz-
czalni �cieków,

k) �wiadczenia innych us³ug na rzecz jednostek orga-
nizacyjnych gminy, osób fizycznych i osób praw-
nych,

l) produkcji materia³ów budowlanych na potrzeby wy-
konywanej dzia³alno�ci.

§ 4

Zak³ad prowadzi dzia³alno�æ w oparciu o plany � opra-
cowane w uzgodnieniu z w³a�ciwymi komórkami Urzêdu
Gminy i zatwierdzane przez Zarz¹d Gminy.

§ 5

Nadzór i kontrolê nad dzia³alno�ci¹ Zak³adu sprawuje
Zarz¹d Gminy Skarszewy.

§ 6

Odpowiedzialnym za Zak³ad jest jego Kierownik, po-
wo³ywany i odwo³ywany uchwa³¹ Zarz¹du Gminy.
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§ 7

1. Strukturê organizacyjn¹ Zak³adu okre�la schemat, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszego Statusu.

2. Zakresy czynno�ci pracowników, okre�la Kierownik
Zak³adu. W zak³adzie obowi¹zuje ustalone przez Kie-
rownika w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi
Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzenia.

§ 8

Podstaw¹ dzia³alno�ci finansowej Zak³adu jest plan fi-
nansowy opracowany i zatwierdzony w trybie okre�lo-
nym w odrêbnych przepisach przez Kierownika Zak³adu.

§ 9

Bud¿et Zak³adu sk³ada siê z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) dochodów w³asnych.

§ 10

Mienie zak³adu stanowi¹ wszystkie sk³adniki maj¹tko-
we przekazane przez Radê Miejsk¹ w Skarszewach, które
w dalszym ci¹gu stanowi¹ w³asno�æ gminy Skarszewy.

§ 11

1. Statut Zak³adu wymaga zatwierdzenia uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Skarszewach.

2. Zmiany Statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³a-
�ciwym dla jego uchwalenia.

§ 12

Likwidacja Zak³adu nastêpuje na podstawie Uchwa³y
Rady Miejskiej w Skarszewach.

§ 13

Zak³ad u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej w brzmieniu:
Zak³ad Komunalny
Ul. Gdañska 6
83-250 Skarszewy

§ 14

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia 2002 r. i wy-
maga zatwierdzenia Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Skarsze-
wach.

Struktura Organizacyjna zak³adu

KIEROWNIK ZAK£ADU

       G³ówny Ksiêgowy Specjalista ds. zatrudnienia, p³ac i ksiêgowo�ci

Referent Finansowy

1. Kierowcy 3 osoby
2. £adowacze nieczysto�ci 3 osoby
3. Mechanik pojazdów 1 osoba
4. Wysypisko 1 osoba
5. Sprz¹taczka 1 osoba
6. Zamiatacze 2 osoby
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Rady Miejskiej Skarszewy
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminny O�rodek Kultury w Skarszewach.

Na podstawie art. 9 i 11 ustawy z dnia 25 pa�dziernika
1991 r. organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kultu-
ralnej (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123) oraz art. 40,
ust. 2 pkt 2 i 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pó�n. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2002 roku tworzy siê na bazie ist-
niej¹cego Gminnego O�rodka Kultury w Skarszewach
prowadz¹cego gospodarkê finansow¹ na zasadach jed-
nostki bud¿etowej � Instytucjê Kultury, w rozumieniu usta-
wy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kultural-
nej pod nazw¹ Gminny O�rodek Kultury w Skarszewach.

§ 2

Instytucja Kultury pod nazw¹ Gminny O�rodek Kultury
w Skarszewach jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.

§ 3

1. Siedzib¹ Gminnego O�rodka Kultury jest miasto Skar-
szewy.

2. Gminny O�rodek Kultury obejmuje zakresem dzia³al-
no�ci obszar Gminy Skarszewy.

§ 4

Gminny O�rodek Kultury realizuje zadania w zakresie
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

§ 5

Gminny O�rodek Kultury uzyskuje osobowo�æ praw-
n¹ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez Urz¹d
Gminy.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis
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Rady Miejskiej Skarszewy
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod na-
zw¹ Gminny O�rodek Kultury w Skarszewach.

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 25 pa�dzierni-
ka 1991 r. o prowadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) art. 40, ust. 2, pkt 2 i art. 41,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (j.t. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1

Rada Miejska nadaje statut Gminnemu O�rodkowi Kul-
tury w Skarszewach, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis

STATUT GMINNEGO O�RODKA
KULTURY INSTYTUCJI KULTURY W SKARSZEWACH

Rozdzia³ I

§ 1

Instytucja Kultury w Skarszewach zwana dalej Gmin-
nym O�rodkiem Kultury zosta³a utworzona na mocy
Uchwa³y Nr XXXVI/315/2002 Rady Miejskiej Skarszewy z
dnia 25 marca 2002 r.

§ 2

Instytucja Kultury pod nazw¹ Gminny O�rodek Kultury
w Skarszewach jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.

§ 3

Siedzib¹ Gminnego O�rodka Kultury jest miasto Skar-
szewy i obejmuje swoim zakresem dzia³alno�ci obszar
Gminy Skarszewy.

§ 4

Nadzór nad dzia³alno�ci¹ Instytucji Kultury w Skarsze-
wach sprawuje bezpo�rednio Rada Miejska.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³alno�ci

Gminny O�rodek Kultury realizuje zadania w zakresie
wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury.

Do podstawowych zadañ instytucji kultury nale¿y w
szczególno�ci:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochro-

na i udostêpnianie dóbr kultury;
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ru-

chu artystycznego oraz zainteresowania wiedz¹ i
sztuk¹;

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych;

5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a tak¿e
rêkodzie³a ludowego i artystycznego;

6) organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzie³
sztuki, spotkañ literackich, wieczorów autorskich,
itp.;

7) prowadzenie impresariatu artystycznego;
8) organizowanie i wspó³organizowanie imprez rozryw-

kowych i turystycznych;
9) prowadzenie dzia³alno�ci wydawniczej;

  10) �wiadczenie us³ug poligraficznych, fonograficznych,
fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz in-
nych us³ug w zakresie kultury;
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11) prowadzenie ognisk i zespo³ów artystycznych oraz kó³
zainteresowañ i klubów;

12) prowadzenie wypo¿yczalni kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu technicznego i innego;

13) prowadzenie sprzeda¿y dzie³ sztuki i artyku³ów u¿yt-
ku kulturalnego;

14) realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzê-
dowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych;

15) �wiadczenie us³ug gastronomicznych;
16) prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad dzia-

³alno�ci¹ kulturaln¹ �wietlic wiejskich;
17) prowadzenie sprzeda¿y map, przewodników tury-

stycznych, widokówek, rêkodzie³, prasy;
18) wspó³praca z organizacjami i stowarzyszeniami z te-

renu Gminy;
19) prowadzenie lokalnej rozg³o�ni radiowej dla miesz-

kañców Skarszew i okolic w porozumieniu z Krajow¹
Rad¹ Radiofonii i Telewizji;

20) wspó³praca z regionaln¹ pras¹ i mediami.

Rozdzia³ III
Zarz¹dzanie i organizacja

1. Instytucja Kultury samodzielnie opracowuje plany swo-
jej dzia³alno�ci.

2. Organami Gminnego O�rodka Kultury w Skarszewach
s¹:
�dyrektor,
�spo³eczna rada programowa.

3. Spo³eczna rada programowa opiniuje program dzia³a-
nia Gminnego O�rodka Kultury i mo¿e uzupe³niæ pro-
gram o w³asne wnioski.

4. Spo³eczna rada programowa jest instytucj¹ doradcz¹.
5. Spo³eczna rada programowa dzia³a w interesie u¿yt-

kowników i pracowników Instytucji Kultury w Skarsze-
wach.

6. W sk³ad spo³ecznej rady programowej powinni wej�æ
przedstawiciele organu za³o¿ycielskiego Instytucji Kul-
tury, liderzy organizacji i stowarzyszeñ trwale zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ Gminnego O�rodka Kultury.

7. Spo³eczn¹ radê programow¹ powo³uje dyrektor Gmin-
nego O�rodka Kultury a zatwierdza Rada Miejska na
wniosek dyrektora.
Dyrektora instytucji powo³uje i odwo³uje organizator.
Dyrektor Instytucji Kultury zarz¹dza instytucj¹ i repre-
zentuje j¹ na zewn¹trz. Organizacjê wewnêtrzn¹ Insty-
tucji Kultury okre�la regulamin organizacyjny nadawa-
ny przez dyrektora tej instytucji po zasiêgniêciu opinii
organizatora oraz dzia³aj¹cych w niej organizacji zwi¹z-
kowych i stowarzyszeñ.

Rozdzia³ IV
Dzia³alno�æ finansowa

 I. Podstaw¹ gospodarki finansowej Instytucji Kultury jest
plan instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zacho-
waniem dotacji w wysoko�ci ustalonej przez organiza-
tora.

II. Szczegó³owe zasady przyznania i wykorzystania przez
GOK dotacji reguluje umowa zawierana na ka¿dy rok
bud¿etowy miêdzy organizatorem, reprezentowanym
przez zarz¹d Gminy a Gminnym O�rodkiem Kultury, re-
prezentowanym przez dyrektora.

III.Gminny O�rodek Kultury pozyskuje �rodki finansowe z:
1) dotacji bud¿etu Gminy;

2) dzia³alno�ci bie¿¹cej;
3) najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych;
4) �rodków otrzymywanych od osób fizycznych i praw-

nych;
5) �rodków z innych �róde³.

Rozdzia³ V
Zasady dokonywania zmian statutowych

1. Statut Gminnego O�rodka Kultury w Skarszewach na-
daje Rada Miejska w Skarszewach.

2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³a-
�ciwym dla jego ustalenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem
maj¹ zastosowanie przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.

Rozdzia³ VI
Postanowienia dotycz¹ce

prowadzenia dzia³alno�ci innej ni¿ kulturalne

1. Instytucja Kultury mo¿e prowadziæ wszelk¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ a w szczególno�ci handlow¹ polegaj¹c¹
na sprzeda¿y wyrobów artystycznych, rzemie�lniczych
i dekoracyjnych oraz gastronomiczn¹ zwi¹zan¹ z ob-
s³ug¹ imprez.

2. Instytucja Kultury mo¿e organizowaæ kiermasze, aukcje,
prezentacje i inne formy promocyjne prowadz¹ce do
powiêkszenia maj¹tku Gminnego O�rodka Kultury.

3. Instytucja Kultury mo¿e organizowaæ i prowadziæ od-
p³atne kursy i szkolenia dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych.

4. Instytucja Kultury mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ us³ugo-
w¹ polegaj¹c¹ na odp³atnym nag³a�nianiu imprez ma-
sowych na terenie gminy i poza jej granicami.

5. Instytucja Kultury mo¿e �wiadczyæ us³ugi transporto-
we, przewóz osób.
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Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarszewach.

Na podstawie art. 2, art. 8, ust. 2 pkt 2 i art. 19, ust. 2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z
1997 r. Nr 85, poz. 539) oraz art. 9 i art. 11 ustawy z dnia
25 pa�dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alno�ci kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123) oraz art.40, ust.2, pkt.2 i 41, ust. 1ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. z 1996 r. Nr
13, poz. 74 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Tworzy siê instytucjê kultury pod nazw¹ Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Skarszewach.

§ 2

1. Siedzib¹ Gminnej Biblioteki Publicznej jest miasto Skar-
szewy.

2. Biblioteka prowadzi dzia³alno�æ na terenie ca³ej gminy
Skarszewy w oparciu o filie we wsiach Godziszewo i
Pogódki.
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§ 3

Przedmiotem dzia³ania Gminnej Biblioteki Publicznej w
Skarszewach jest edukacja spo³eczna w oparciu o zbiory
biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb
spo³ecznych w zakresie dostêpu do szeroko pojêtej in-
frastruktury informacyjnej i kulturalnej, w szczególno�ci
odno�nie literatury.

§ 4

W celu umo¿liwienia realizacji zadañ biblioteki, Gmina
Skarszewy zapewnia jej stosowne lokale oraz �rodki fi-
nansowe, w drodze odrêbnej uchwa³y.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi Gminy
Skarszewy.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis
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Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Skarszewach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 pa�dzier-
nika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci
kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) w zwi¹zku
z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) art. 40, ust. 2, pkt 2 i 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (j.t. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm.) uchwala siê,
co nastêpujê:

§ 1

Zatwierdza siê statut instytucji kultury � Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Skarszewach, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SKARSZEWACH

I. Nazwa, statut, teren dzia³ania i siedziba.

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP, dzia³a
na podstawie ustawy z dnia 25 pa�dziernika 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej (t.j.

Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pó�n. zm.) zwanej dalej
ustaw¹ oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach (Dz. U. Nr 85, poz. 339 z pó�niejszymi zmianami).

§ 2

Organizatorem tworz¹cym, prowadz¹cym i nadzoru-
j¹cym GBP jest Rada Miejska w Skarszewach zwana da-
lej organizatorem.

§ 3

GBP jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury prowadz¹c¹
w szczególno�ci dzia³alno�æ w zakresie upowszechnia-
nia wiedzy i kultury, posiadaj¹c¹ osobowo�æ prawn¹, dzia-
³aj¹c¹ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek jako jed-
nostka samodzielnie funkcjonuj¹ca pod wzglêdem praw-
nym, organizacyjnym i finansowym.

§ 4

GBP posiada swobodê dzia³ania w granicach prawa
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granica-
mi, przy czym prowadzenie dzia³alno�ci statutowej kon-
centruje siê na terenie Miasta i Gminy Skarszewy.

§ 5

Siedzib¹ GBP jest miasto Skarszewy.

II. Zakres dzia³ania

§ 6

1. GBP prowadzi dzia³alno�æ kulturaln¹ w formie biblio-
teki. Prowadzenie tej dzia³alno�ci jest podstawowym
celem statutowym.

2. GBP w Skarszewach obejmuje swoim dzia³aniem filie
biblioteczne w Godziszewie i Pogódkach.

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ GBP okre�la regulamin orga-
nizacyjny nadawany przez Dyrektora GBP, po zasiêgniê-
ciu opinii wymaganych ustaw¹.

§ 7

Dzia³alno�æ statutowa GBP polega na wykonywaniu za-
dañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej, których ce-
lem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kul-
turalnych g³ównie mieszkañców Skarszew, poprzez �wiad-
czenie us³ug powszechnie dostêpnych. Dzia³alno�æ ta nie
jest nastawiona na maksymalizacjê zysku i nie stanowi
dzia³alno�ci gospodarczej w rozumieniu odrêbnych prze-
pisów. Zlecanie GBP powy¿szych zadañ poprzez organi-
zatora nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach
publicznych.

§ 8

Biblioteki publiczne s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb o�wia-
towych, kulturalnych i informacyjn¹ ogó³u spo³eczeñstwa
oraz uczestnicz¹ w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a
w szczególno�ci:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie ma-
teria³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³cenio-
wych,

2) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, po�redniczenie w wymianie miêdzybiblio-
tecznej,

3) pe³nienie funkcji informacji biblioteczno � bibliogra-
ficznej oraz opracowywanie materia³ów informacyj-
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nych, zw³aszcza dokumentuj¹cych dorobek kulturalny
i gospodarczy miasta i Kociewia,

4) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych i fakto-
graficznych,

5) prowadzenie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych po-
pularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu do-
robku kultury miasta i Kociewia,

6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucja-
mi, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie roz-
wijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyj-
nych i kulturalnych mieszkañców miasta.

§ 9

GBP mo¿e prowadziæ dodatkow¹ dzia³alno�æ obejmu-
j¹c¹ m.in.:

1) organizowanie spotkañ okoliczno�ciowych, konfe-
rencji, sympozjum,

2) prowadzenie dzia³alno�ci wydawniczej
3) �wiadczenie us³ug poligraficznych,
4) prowadzenie sprzeda¿y dzie³ sztuki i u¿ytku kultural-

nego,
5) prowadzenie Informacji Turystycznej.

III. Zasady zarz¹dzania

§ 10

1. GBP zarz¹dza i kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora GBP powo³uje i odwo³uje lub powierza za-

rz¹dzanie organizator.

§ 11

Do obowi¹zków Dyrektora nale¿y w szczególno�ci:
1) wspó³praca z organami organizatora w celu realizacji

zadañ statutowych GBP,
2) ustalanie programów dzia³alno�ci GBP,
3) reprezentowanie GBP na zewn¹trz,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników GBP,
5) w³a�ciwa gospodarka mieniem i �rodkami finansowy-

mi,
6) prace które wynikaj¹ z zakresu obowi¹zków bibliote-

karza.

§ 12

Nadzór merytoryczny nad dzia³alno�ci¹ GBP sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.

IV. Sposób uzyskiwania �rodków finansowych

§ 13

1. GBP prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okre�lonych w ustawie oraz w innych przepisach.

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej GBP jest roczny plan
finansowy zatwierdzany przez GBP.

§ 14

1. Rada Miejska Skarszew zapewnia co roku w bud¿ecie
miasta dotacjê niezbêdn¹ GBP do realizacji podstawo-
wych zadañ statutowych.

2. Szczegó³owe zasady przyznania i wykorzystania przez
GBP dotacji reguluje umowa zawierana na ka¿dy rok
bud¿etowy miêdzy organizatorem reprezentowanym
przez Zarz¹d Gminy Skarszewy a GBP reprezentowa-
n¹ przez Dyrektora.

3. GBP realizuje program dzia³alno�ci uzgadniany corocz-
nie z Zarz¹dem Gminy Skarszew, prowadz¹c samodziel-
n¹ gospodarkê finansow¹ i kieruj¹c siê zasadami efek-
tywno�ci wykorzystania posiadanych �rodków.

4. �rodki przekazane przez organizatora s³u¿¹ realizacji
podstawowych celów statutowych GBP.

§ 15

1. GBP pozyskuje �rodki finansowe z:
a) dotacji bud¿etu gminy,
b) �rodków otrzymywanych od osób fizycznych i praw-

nych,
c) �rodków z innych �róde³.

2. Dochody okre�lone w ust. 1 przeznacza siê wy³¹cznie
na finansowanie statutowych zadañ GBP.

V. Postanowienia koñcowe

§ 16

Zmian niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Miej-
ska w Skarszewach w trybie w³a�ciwym dla jego nada-
nia.
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Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i i art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 52 ust.
1, art. 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pó�n. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w wy-
soko�ci 17.533.713,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1, 2 i 3*.

2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wy-
soko�ci 18.330.957,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 i 5*.

3. Ustala siê rozchody z tytu³u sp³aty kredytu i po¿yczki
(§ 992) w wysoko�ci 427.756,00 z³.

4. Ustala siê przychody z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu d³u-
goterminowego (§ 952) w wysoko�ci 1.100.000,00 z³.

5. Ustala siê przychody z tytu³u wolnych �rodków z 2001
roku (§ 955) w wysoko�ci 125.000,00 z³.

§ 2

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami w wysoko�ci 1.319.045,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.

§ 3

Ustala siê dochody dla zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej zleconych gminie podlegaj¹cych przekazaniu
do bud¿etu pañstwa w wysoko�ci 22.200,00 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 7*.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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§ 4

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej w wysoko�ci 3.500,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.

§ 5

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego w wysoko�ci 113.494,00 z³ zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 9*.

§ 6

1. Ustala siê zakres i stawki jednostkowe dotacji przed-
miotowych dla zak³adów bud¿etowych w ³¹cznej wy-
soko�ci 274.104,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.

2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w
³¹cznej wysoko�ci 445.400 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11*.

§ 7

Ustala siê pozosta³e dotacje bud¿etowe w wysoko�ci
188.600,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12*.

§ 8

Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bu-
d¿etowych i �rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 13*.

§ 9

Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 14*.

§ 10

Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programa-
mi inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 15*.

§ 11

1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 z³.

2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w kwocie 141.000,00 z³.

§ 12

Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w kwocie 161.567,00 z³,
w tym:

� rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
50.000,00 z³

� rezerwê celow¹ na pokrycie wydatków so³eckich w
kwocie    90.000,00 z³

� rezerwê celow¹ na finansowanie zadañ zleconych do
realizacji organizacjom pozarz¹dowym 7.000,00 z³

� rezerwê celow¹ na zadania o�wiaty 14.567,00 z³

§ 13

Ustala siê �rodki rezerwy celowej, o której mowa w
§ 12 do dyspozycji so³ectw wymienionych w za³¹czniku
Nr 16*.

§ 14

Przyjmuje siê terminy sp³aty kredytu bankowego d³u-

goterminowego zaci¹gniêtego w 2000 roku na wydatki
o�wiaty i wydatki nie maj¹ce pokrycia w dochodach bu-
d¿etowych:

do 28 lutego 2002 roku 15.756,00 z³
do 31 marca 2002 roku 42.000,00
do 30 kwietnia 2002 roku 42.000,00
do 31 maja 2002 roku 42.000,00
do 30 czerwca 2002 roku 42.000,00
do 31 lipca 2002 roku 42.000,00
do 31 sierpnia 2002 roku 42.000,00
do 30 wrze�nia 2002 roku 42.000,00
do 31 pa�dziernika 2002 roku 42.000,00
do 30 listopada 2002 roku 46.000,00

§ 15

Przyjmuje siê terminy sp³aty po¿yczki d³ugotermino-
wej zaci¹gniêtej w 2001 r. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej:

do 30 marca 2002 roku 3.000,00 z³
do 30 czerwca 2002 roku 9.000,00 z³
do 30 wrze�nia 2002 roku 9.000,00 z³
do 31 grudnia 2002 roku 9.000,00 z³

§ 16

Przyjmuje siê �Prognozê kszta³towania siê kwoty d³u-
gu Gminy� zgodnie z za³¹cznikiem Nr 17*.

§ 17

Ustala siê ³¹czn¹ kwotê porêczeñ i gwarancji udziela-
nych przez Zarz¹d Gminy w 2002 roku za gminne pod-
mioty sektora finansów publicznych w wysoko�ci
50.000,00 z³.

§ 18

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Bud¿etu Rady Miejskiej.

2. Wysoko�æ po¿yczek i kredytów, o których mowa w
ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ kwoty 346.000,00 z³.

§ 19

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie polegaj¹cych na:

�przeniesieniu planowanych wydatków bie¿¹cych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.

§ 20

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania sp³at
zobowi¹zañ Gminy wynikaj¹cych z planu wydatków i roz-
chodów bud¿etowych na 2002 rok.

§ 21

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania zobowi¹-
zañ wynikaj¹cych z realizacji planu wydatków bud¿eto-
wych na 2002 rok.

§ 22

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach

A. Flis

* Za³¹czników Nr 8-16 nie publikuje siê. * Za³¹cznika Nr 17 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XXV/7/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z
tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2001.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 18 a ust. 3 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360 i Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 119, poz. 1851) Rada Gminy w
Bobowie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bu-
d¿etu gminy za rok 2001 i zapoznaniu siê z opini¹ i wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2002 r. oraz
uchwa³¹ Nr 39/V/2002 sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 27 marca 2002 r.
opiniuj¹c¹ pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Bobowie w sprawie udzielenia absolutorium
Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2001
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1

Udziela siê absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wy-
konania bud¿etu za 2001 rok.

§ 2

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2002 r. o

wykonaniu bud¿etu gminy za rok 2001.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2002 r. w

sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy za rok 2001.
3. Uchwa³a Nr 39/V/2002 sk³adu orzekaj¹cego Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 27 marca
2002 r. opiniuj¹ca pozytywnie wniosek Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium
Zarz¹dowi Gminy z wykonania bud¿etu za rok 2001.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

E. Berent
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UCHWA£A Nr XXIV/4/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 26 lutego 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokal-
nych.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z

1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz rozporz¹dze-
nia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2001 r. w
sprawie okre�lenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/20/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokal-
nych zmienionej uchwa³¹ Nr XXII/27/01 Rady Gminy w
Bobowie z dnia 06 grudnia 2001 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê
w sprawie podatków i op³at lokalnych i uchwa³¹ Nr XXIII/
32/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia 28 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokal-
nych w § 7 ust. 1 skre�la siê literê �e�.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

E. Berent

711
POROZUMIENIE

pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdañska
a

Powiatem Lêborskim
zawarte w dniu 25 lutego2002 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê przez Porad-
niê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7 w Gdañsku za-
dania w³asnego Powiatu Lêborskiego w zakresie dia-
gnozowania i orzekania w sprawach dzieci niewidomych
i s³abo widz¹cych oraz dzieci nie s³ysz¹cych i s³abo s³y-
sz¹cych z terenu Powiatu Lêborskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) w zwi¹zku z art. 92 ust. 1 pkt 2; art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiato-
wym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 13 pkt 6
lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r., Nr 46, poz. 499) oraz § 1
ust. 1 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologicz-
no-pedagogicznych i innych publicznych poradni specja-
listycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U.
Nr 13, poz. 109),
pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdañska, reprezentowan¹ przez:
1. Prezydent Miasta Gdañska � Pawe³ Adamowicz,
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2. Wiceprezydent Miasta Gdañska � Adam Landowski,
a Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez:

1. Starostê Lêborskiego � Witolda Piórkowskiego,
2. Wicestarostê Lêborskiego � Andrzeja Bladoszewskie-

go,
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu Lêborskiego � Mi-
ros³awy Markiewicz,
zawarto porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1

Zgodnie z wnioskiem Starosty Lêborskiego z dnia
5 wrze�nia 2001 r. Gmina Miasta Gdañska wyra¿a zgodê
na realizacjê przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogicz-
n¹ Nr 7 w Gdañsku zadania w³asnego Powiatu Lêborskie-
go polegaj¹cego na diagnozowaniu i orzekaniu w spra-
wach dzieci niewidomych i s³abo widz¹cych oraz dzieci
nie s³ysz¹cych i s³abo widz¹cych z terenu Powiatu Lêbor-
skiego.

§ 2

Powiat Lêborski wyra¿a zgodê na poniesienie kosztów
zwi¹zanych z przeprowadzeniem przez Poradniê Psycho-
logiczno-Pedagogiczn¹ Nr 7 w Gdañsku badañ o których
mowa § 1 niniejszego porozumienia.

§ 3

1. Koszt kalkulacyjny jednego badania dziecka z wad¹ s³u-
chu lub wzroku obejmuj¹cego diagnozê i orzeczenie
kwalifikacyjne wynosi 194, 20 z³, z zastrze¿eniem ust. 2
niniejszego paragrafu.

2. W przypadku wykonania zadania polegaj¹cego na
wydaniu orzeczenia kwalifikacyjnego dla dziecka z
wad¹ wzroku lub s³uchu, koszt jednego badania wy-
nosi 69,70 z³.

3. Wysoko�æ kosztu badania o którym mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu zostanie zwiêkszona o koszty
zwi¹zane z dojazdem specjalistów poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej wymienionej w niniejszym po-
rozumieniu, do miejsca zamieszkania dziecka w przy-
padku konieczno�ci przeprowadzenia badania w miej-
scu zamieszkania dziecka.

§ 4

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdañ-
sku bêdzie obci¹¿aæ Powiat Lêborski faktur¹ z tytu³u
przeprowadzonych badañ, do 10-tego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³y przepro-
wadzone badania.

2. Powiat Lêborski zobowi¹zuje siê do przekazania nale¿-
no�ci finansowych, wynikaj¹cych z faktury wymienio-
nej w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania na konto Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 7 w Gdañsku, ul. Traugutta 92; BIG
BG I/0 Gdañsk Nr 11601319-1013027-133-2 (NIP: 957-
00-27-532).

§ 5

�rodki finansowe o których mowa w § 4 niniejszego
porozumienia, przekazane na konto poradni stanowi¹ do-
chód bud¿etu Miasta Gdañska.

§ 6

Niniejsze porozumienie obowi¹zuje od dnia 1 marca
2002 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r.

§ 7

Przewiduje siê mo¿liwo�æ przed³u¿enia porozumienia
na nastêpne lata.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumie-
niem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu cy-
wilnego.

2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³a�ciwy dla
miasta Gdañska.

§ 10

Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzempla-
rzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 11

Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Gdañska    Starosta
  P. Adamowicz   W. Piórkowski
Wiceprezydent  Wicestarosta

 Miasta Gdañska    A. Bladoszewski
 A. Landowski Skarbnik Powiatu

M. Markiewicz
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UCHWA£A Nr XLV/1373/2002

Rady Miasta Gdañska
z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Gdañska na rok
2002.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591); oraz art. 55 ust. 1
i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592), art. 109, 115, ust. 1 pkt 2 oraz 116, 124 i 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255, zm. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz.
1315; zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623), art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodo-
wiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 100, poz. 1085) oraz art.
41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. � Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086
z pó�n. zm.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpu-
je:

§ 1

I.Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2002
na kwotê 945.337.155 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do uchwa³y

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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w tym:
1. Dochody bud¿etu gminy 719.921.653 z³

w tym:
a) dochody w³asne i dotacje 697.376.848 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do uchwa³y
b) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administra-

cji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
22.472.305 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y
c) dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na pod-

stawie porozumieñ z organami administracji rz¹-
dowej   72.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do uchwa³y

2. Dochody bud¿etu powiatu 225.415.502 z³
w tym:
a) dochody w³asne i dotacje 151.842.039 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y
b) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administra-

cji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
72.753.030 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y
c) dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na pod-

stawie porozumieñ z organami administracji rz¹-
dowej       820.433 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do uchwa³y

II. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na rok 2002
na kwotê 1.074.998.773 z³
zgodnie za³¹cznikiem nr 1* do uchwa³y
w tym:
1. Wydatki bud¿etu gminy 762.925.218 z³

w tym:
a) wydatki na zadania w³asne 740.380.413 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y
b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu ad-

ministracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami 22.472.305 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y

c) wydatki na zadania realizowane na podstawie po-
rozumieñ z organami administracji rz¹dowej

72.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y

2. Wydatki bud¿etu powiatu 312.073.555 z³
w tym:
a) wydatki na zadania w³asne 238.500.092 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do uchwa³y
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹do-

wej i innych zadañ zleconych ustawami
72.753.030 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do uchwa³y
c) wydatki na zadania realizowane na podstawie po-

rozumieñ z organami administracji rz¹dowej
820.433 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do uchwa³y

§ 2

1. Ustala siê:
�rozchody bud¿etu Miasta w kwocie  38.210.400 z³
�po¿yczki dla wspólnot mieszkaniowych 400.000 z³
�po¿yczka dla SP ZOZ Nr 2 3.172.400 z³
�wykup obligacji 18.800.000 z³
�sp³ata kredytu 15.838.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 15* do uchwa³y.

�przychody bud¿etu Miasta w kwocie  167.872.018 z³
�kredyt bankowy 137.510.000 z³
�kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków

powodzi      10.000.000 z³
�kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków

powodzi (nie wykorzystany z roku 2001)
13.940.118 z³

�po¿yczka z NFO�iGW 4.931.900 z³
�po¿yczka z WFO�iGW 1.090.000 z³
�prywatyzacja mienia 110.550 z³
�sp³ata po¿yczek udzielonych 289.450 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 15 do uchwa³y�.
2. Jako �ród³a sfinansowania deficytu bud¿etowego wska-

zuje siê:
a) kredyt d³ugoterminowy zaci¹gniêty w banku krajo-

wym w kwocie  100.000.000 z³
b) kredyt d³ugoterminowy preferencyjny na zakup

mieszkañ dla powodzian oraz remonty uszkodzo-
nych w wyniku powodzi nieruchomo�ci komunal-
nych w kwocie  10.000.000 z³

c) kredyt d³ugoterminowy preferencyjny na zakup
mieszkañ dla powodzian oraz remonty uszkodzo-
nych w wyniku powodzi nieruchomo�ci komunal-
nych (nie wykorzystany z roku 2001) w kwocie

 13.940.118 z³
d) kredyt d³ugoterminowy z Europejskiego Banku Od-

budowy i Rozwoju na sfinansowanie Gdañskiego
Projektu Komunikacyjnego w kwocie   37.510.000 z³
Sp³ata kredytu wymienionego w § 2 ust 2 pkt a i b
nast¹pi z dochodów w³asnych bud¿etu Miasta�.

§ 3

Okre�la siê:
1. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do uchwa³y.
2. Kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11* do uchwa³y.
3. Dochody z tyt. wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okre-
�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 12*
do uchwa³y.

4. Dochody/dotacje celowe/i wydatki/dotacje celowe/na
zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub po-
rozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialne-
go zgodnie z za³¹cznikiem nr 13* do uchwa³y.

5. Wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwesty-
cyjnym zgodnie z za³¹cznikiem nr 14* do uchwa³y.

§ 4

Tworzy siê rezerwê bud¿etu miasta:
a) ogóln¹ w kwocie 3.436.333 z³
b) celow¹ w kwocie 5.250.000 z³

w tym:
�na zadania bie¿¹ce w kwocie 3.250.000 z³,

w tym na:
�organizacje pozarz¹dowe 790.000 z³
�remonty budynków stanowi¹cych wspó³w³asno�æ

gminy Gdañsk (ró¿ni wspó³w³a�ciciele) 1.000.000 z³
�wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu polsko-duñ-

skiego �Ciep³a woda u¿ytkowa w budynkach miesz-
kalnych� 160.000 z³

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 nie publikuje siê. * Za³¹czników Nr 11, 12, 13, 14, 15 nie publikuje siê.
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� wydatki wynikaj¹ce z nie wywi¹zania siê gminy z obo-
wi¹zku zapewnienia lokalu socjalnego (wyroki s¹do-
we)   100.000 z³

� wydatki zwi¹zane z likwidacj¹ przedsiêbiorstw gospo-
darki mieszkaniowej   650.000 z³

� udzia³ miasta w spó³ce zajmuj¹cej siê porêczeniami kre-
dytowymi dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

550.000 z³
� na zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000 z³,

w tym na:
� inwestycje kontynuowane 2.000.000 z³

§ 5

1. Ustala siê plan:
przychodów:
�zak³adów bud¿etowych/gmina/w kwocie

 277.892.966 z³
w tym dotacja 38.975.109 z³

�gospodarstw pomocniczych/powiat/w kwocie
 285.093 z³

w tym dotacja 51.893 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 16* do uchwa³y

��rodków specjalnych:
�gminne w kwocie 12.976.686 z³
�powiatowe w kwocie 4.443.342 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 17* do uchwa³y
wydatków:

�zak³adów bud¿etowych/gmina/w kwocie
 289.122.001 z³

�gospodarstw pomocniczych/powiat/w kwocie
 285.093 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 16* do uchwa³y
��rodków specjalnych:
�gminne w kwocie  13.739.286 z³
�powiatowe w kwocie 4.443.342 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 17* do uchwa³y
2. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych:

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska:
�przychody w kwocie  5.200.000 z³
�wydatki w kwocie 11.437.297 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 18* do uchwa³y.
Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska

�przychody w kwocie 1.800.000 z³
�wydatki w kwocie 4.311.219 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 19* do uchwa³y
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym:

�przychody w kwocie 1.600.000 z³
�wydatki w kwocie 1.599.534 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 20* do uchwa³y.

§ 6

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do przenosze-
nia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ra-
mach dzia³u.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do zaci¹gania
d³ugoterminowych kredytów do kwoty 110.000.000 z³
oraz do sp³aty z tego tytu³u zobowi¹zañ zgodnie z za-
wartymi umowami.

3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do zaci¹gania
zobowi¹zañ w celu realizacji zadañ inwestycyjnych i
remontowych do kwoty 76.205.000 z³ ponad granicê
ustalon¹ przez Radê Miasta Gdañska w bud¿ecie na
rok 2002.

4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do lokowania
wolnych �rodków bud¿etowych na rachunkach ban-
kowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy ob-
s³ugê bud¿etu gminy.

5. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do zaci¹gania
zobowi¹zañ bie¿¹cych do kwoty 46.500.000 z³.

6. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta Gdañska do udzielenia
Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdro-
wotnej Nr 2 w likwidacji nieoprocentowanej po¿yczki
w wysoko�ci 2.000.000 z³.

§ 7

Przyjmuje siê prognozê kwoty d³ugu miasta Gdañska
w celu przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdañsku zgodnie z za³¹cznikiem nr 21* do uchwa³y.

§ 8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.

§ 9

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska

B. Oleszek

713
POROZUMIENIE KOMUNALNE
zawarte w dniu 8 lutego 2002 r.

w Gdañsku pomiêdzy:

Miastem Gdañsk, z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Nowe Ogro-
dy 8/12, reprezentowanym przez:
1. Danutê Janczarek � Sekretarza Miasta Gdañska
2. Jana J. Stoppê � Wiceprezydenta Miasta Gdañska

a Gmin¹ ¯ukowo, z siedzib¹ w ¯ukowie, ul Gdañska
52, reprezentowan¹ przez:

1. Bogdana £apê � Burmistrza Gminy ¯ukowo
2. Zdzis³awa Szczêsnego � Zastêpcê Burmistrza Gminy

¯ukowo
o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1

1. Miasto Gdañsk zobowi¹zuje siê wobec Gminy ¯uko-
wo do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu
tej Gminy w ilo�ci nie przekraczaj¹cej rocznie 7000 ton.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 przyjmo-
wane bêd¹ na wysypisko odpadów w Gdañsku � Sza-
dó³kach.

3. Miasto Gdañsk, zobowi¹zuje siê do zapewnienia, i¿
wysoko�æ op³at za przyjêcie i sk³adowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy ¯ukowo na wysypisku
odpadów w Gdañsku � Szadó³kach okre�lona w cen-
niku us³ug �wiadczonych przez Zak³ad Utylizacyjny Sp.
z o.o. w Gdañsku, bêdzie równa wysoko�ci op³at za
przyjmowanie i sk³adowanie odpadów z terenu Miasta
Gdañsk.

4. Szczegó³owe warunki techniczne i cenowe przyjmo-
wania odpadów na wysypisko w Gdañsku � Szadó³-
kach od podmiotów gospodarczych oraz jednostek or-

* Za³¹czników Nr 16, 17, 18, 19, 20 nie publikuje siê. * Za³¹cznika Nr 21 nie publikuje siê.
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ganizacyjnych Gminy ¯ukowo �wiadcz¹cych us³ugi w
zakresie usuwania odpadów komunalnych, okre�la
Regulamin korzystania z us³ug publicznych �wiadczo-
nych przez Zak³ad Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdañsku.

5. Gmina ¯ukowo do dnia 20-go stycznia ka¿dego roku
kalendarzowego dostarczy Miastu Gdañsk aktualn¹ li-
stê podmiotów gospodarczych oraz jednostek organi-
zacyjnych gminy �wiadcz¹cych us³ugi w zakresie usu-
wania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadaj¹-
cych na prowadzenie tej dzia³alno�ci wa¿ne zezwole-
nie Burmistrza Gminy ̄ ukowo, z tym, ¿e pierwsza lista
dostarczona zostanie do dnia 31 marca 2002 r.

§ 2

Gmina ¯ukowo zobowi¹zuje siê do prowadzenia poli-
tyki minimalizacji odpadów sk³adowanych na gdañskim
wysypisku w Gdañsku � Szadó³kach.

§ 3

Gmina ̄ ukowo zobowi¹zuje siê do selektywnego gro-
madzenia: papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, zu¿ytych
baterii, przeterminowanych lekarstw, odpadów wielko-
gabarytowych oraz odpadów zielonych, a tak¿e prowa-
dzenia dalszej selektywnej zbiórki odpadów tak, jak bê-
dzie to prowadzi³o Miasto Gdañsk.

§ 4

1. Strony niniejszego Porozumienia wyra¿aj¹ wolê wspó³-
dzia³ania na rzecz poprawy gospodarki odpadami w
zakresie bezpiecznego sk³adowania odpadów zgodnie
z wymogami ochrony �rodowiska, jak równie¿ maksy-
malnego odzysku surowców i energii, zawartych w od-
padach.

2. W celu wyeliminowania niepo¿¹danego dla �rodowi-
ska wymieszania pochodz¹cych z terenu Gminy ̄ uko-
wo odpadów komunalnych z odpadami innymi, Gmi-
na ¯ukowo udzieli posiadanych informacji w zakresie
ilo�ci, rodzaju i sposobu usuwania powstaj¹cych od-
padów w zak³adach us³ugowych i produkcyjnych.

§ 5

1. Gmina ̄ ukowo zobowi¹zuje siê do partycypacji w kosz-
tach inwestycyjnych i modernizacyjnych wysypiska w
Gdañsku � Szadó³kach w kwocie: 150 000 z³ (s³ownie:
sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych).

2. Kwota z tytu³u partycypacji, o której mowa w ust. 1
zostanie przekazana przez Gminê ¯ukowo na rachu-
nek Miasta Gdañska posiadany w BIG Banku Gdañskim

S.A. III O/Gdañsk nr rach.: 11601058-42555000-929 w
trzech ratach, przy czym:
a) I rata w wysoko�ci 50 000 z³ p³atna do dnia 30 czerw-

ca 2002 r.,
b) II rata w wysoko�ci 50 000 z³ p³atna do dnia 30 czerw-

ca 2003 r.,
c) III rata w wysoko�ci 50 000 z³ p³atna do dnia 30

czerwca 2004 r.

§ 6

1. Niniejsze Porozumienie zawiera siê na okres 3 lat.
2. W przypadku rezygnacji Gminy ¯ukowo z dostarcze-

nia swoich odpadów na wysypisko w Gdañsku � Sza-
dó³kach, Gmina ̄ ukowo nie bêdzie ¿¹daæ zwrotu wp³at
dokonanych zgodnie z § 5 niniejszego Porozumienia.

3. W przypadku nie wywi¹zania siê przez Gminê ¯ukowo
z obowi¹zku partycypacji, o której mowa w § 5 niniej-
szego Porozumienia, Miasto Gdañsk mo¿e, po 3 mie-
siêcznym okresie wypowiedzenia ze skutkiem na ko-
niec miesi¹ca kalendarzowego, rozwi¹zaæ Porozumie-
nie i zaprzestaæ przyjmowania odpadów komunalnych
z Gminy ¯ukowo.

§ 7

Wszelkie zmiany tre�ci niniejszego Porozumienia wy-
magaj¹ formy pisemnej w formie aneksu.

§ 8

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w
terminie 14 dni od dnia jego og³oszenia.

2. Miasto Gdañsk zobowi¹zuje siê a Gmina ¯ukowo wy-
ra¿a zgodê na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Pomorskiego niniejszego Poro-
zumienia.

§ 9

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwie dla ka¿dej ze stron.

 Miasto Gdañsk Gmina ¯ukowo

Wiceprezydent Burmistrz Gminy ̄ ukowo
Miasta Gdañska  B. £apa

  J. Stoppa    Zastêpca Burmistrza
Sekretarz Miasta Gdañska Z. Szczêsny

D. Janczarek   Skarbnik Gminy ¯ukowo
 L. Cybula
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