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415
Tczew, 20.01.2003 r.
Sprawozdanie
z dzia³alnoci komisji
bezpieczeñstwa i porz¹dku za rok 2002
Przemiany spo³eczno-polityczne, jakie dokona³y siê w
latach 90-tych ubieg³ego wieku istotnie zmieni³y sposób
traktowania problematyki bezpieczeñstwa, przynios³y one
zarówno skutki pozytywne jak i negatywne. Nada³y one
pierwszoplanow¹ pozycjê problematyce zagro¿eñ o charakterze cywilizacyjnym. Jednostka ludzka nie mo¿e normalnie funkcjonowaæ, to znaczy istnieæ, rozwijaæ i rozmna¿aæ siê, gdy czuje siê zagro¿ona. Jedn¹ z najwa¿niejszych
funkcji ka¿dego pañstwa jest zapewnienie obywatelom
podstawowych warunków bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Otwarcie granic, liberalizacja przepisów prawnych, szeroki dostêp do broni i rodków przymusu spowodowa³y,
i¿ nasze bezpieczeñstwo zosta³o bardzo powa¿nie zagro¿one. Analiza problemów i zagro¿eñ pozwala wnioskowaæ, i¿ dokonuje siê swoista ewolucja w tej materii, bezpieczeñstwo rozszerza swoje znaczenie na aspekty gospodarcze, spo³eczne, kulturalne, ekonomiczne, wymaga mobilizacji w³adz wszystkich szczebli do dzia³añ na
rzecz jego pomna¿ania. Rosn¹ wymagania i oczekiwania
spo³eczeñstwa w stosunku do organów samorz¹dowych
i porz¹dkowych.
Ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji; ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej; ustawy 
Prawo bankowe; ustawy o samorz¹dzie powiatowym 
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracje publiczn¹ (Dz. U. Nr 100 poz. 1084) wprowadzaj¹ obowi¹zek powo³ania przez Starostê komisji bezpieczeñstwa
i porz¹dku w celu realizacji zadañ w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadaniami okrelonymi w ustawach dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i porz¹dku.
W trybie prac bie¿¹cych do zadañ Komisji nale¿y:
1. Ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu.
2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.

3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli.
4. Opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na
terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
5. Opiniowanie projektu bud¿etu w zakresie, o którym
mowa w pkt l.
6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt 1,2, i 4.
7. Opiniowanie zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W dniu 24 kwietnia 2002 r. Komisja zainicjowa³a swoj¹
dzia³alnoæ. Zarz¹dzeniem Starosty Nr 13 z dnia 3 kwietnia 2002 r. powo³any zosta³ sk³ad osobowy komisji:
a) Marek Modrzejewski  Starosta Tczewski  przewodnicz¹cy,
b) Tomasz Arski  radny Powiatu Tczewskiego  cz³onek,
c) Roman Dereszkiewicz  radny Powiatu Tczewskiego
 cz³onek,
d) Jerzy Cisewski  Cz³onek Zarz¹du ds. Owiaty Powiatu Tczewskiego  cz³onek,
e) Piotr Laniecki  Wójt Gminy Morzeszczyn- cz³onek,
f) ks. Adam Matuszewski  dyr. Wy¿szego Ekonomicznego Seminarium Duchownego w Pelplinie  cz³onek,
g) podinsp. Roman Pustkowski  I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie  cz³onek,
h) nadkom. Jan Kowalczyk  Naczelnik Sztabu Policji
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie  cz³onek
W pracach komisji uczestniczy Prokurator Prokuratury
Rejonowej w Tczewie  Tadeusz Unrad.
Po wyganiêciu mandatów dwóch cz³onków komisji
(radnych powiatowych), uzupe³niony zosta³ o nowych
radnych w osobach: Pan Bogdan Olszewski i Pan Jerzy
Waruszewski  uchwa³¹ Nr I/3/02 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 listopada 2002 r.
Osobom wymienionym w zarz¹dzeniu wrêczone zosta³y akty powo³ania oraz przedstawiony by³ regulamin
pracy. W czasie spotkania cz³onkowie komisji zg³aszali
ró¿ne problemy, którymi nale¿a³oby siê zaj¹æ w roku 2002.
Po analizie ustalono, ¿e na nastêpnym spotkaniu Z-ca
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Komendanta Powiatowego Policji omówi czêæ zadañ z
programu Bezpieczny Powiat.
Pan Pustkowski wspomnia³, i¿ program Bezpieczny Powiat realizowany jest od 2000 r., którego zasadniczym
celem jest promowanie pozytywnych zmian i rozmiarów
w strukturze przestêpczoci na terenie miasta oraz ca³ego powiatu tczewskiego. Za priorytetowe uznaæ nale¿y
przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do:
1. Zahamowania wzrostu przestêpczoci (tj. kradzie¿y
pojazdów, mienia, kradzie¿y z w³amaniem, napadów,
rozboi).
2. Zwiêkszenie skutecznoci zwalczania przestêpczoci.
3. Zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa obywateli.
4. Wytworzenie w spo³eczeñstwie poczucia wspó³odpowiedzialnoci za przestrzeganie prawa, zasad
i norm wspó³¿ycia spo³ecznego oraz w³aciwego
sposobu reagowania na wszelkiego rodzaju zachowania aspo³eczne.
Do m-c czerwca przeprowadzono nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do poprawy efektywnoci i organizacji s³u¿by:
 na terenie miasta Tczewa wprowadzono dodatkowe s³u¿by patrolowe w miejscach szczególnie zagro¿onych;
 prowadzono sta³¹ wspó³pracê ze Stra¿¹ Miejsk¹ w
zakresie wspólnie pe³nionych s³u¿b patrolowych w
rejonie Rewiru II na Suchostrzygach (4 stra¿ników
na sta³e oddelegowanych do pe³nienia s³u¿by wspólnie z dzielnicowymi; prewencjê wspomagaj¹ samochody policji); skutek jest bardzo dobry, efekt s³u¿by wzrasta.
 dzia³alnoæ profilaktyczno-propagandowa przy wykorzystaniu lokalnej prasy, która informowa³a spo³eczeñstwo o aktualnym zagro¿eniu;
 realizowano na bie¿¹co przedsiêwziêcia wynikaj¹ce
z programu 17x5 maj¹cego na celu poprawê skutecznoci i ograniczenia dynamiki przestêpstw najbardziej dokuczliwych dla spo³eczeñstwa (rozboje,
w³amania, kradzie¿e cudzej rzeczy, bójki, pobicia,
kradzie¿e samochodów);
 stosowanie represji wobec osób sprzedaj¹cych lub
udostêpniaj¹cych alkohol nieletnim;
 zainstalowano 8 kamer w rejonie Starego Miasta
(Plac Hallera, ul. Mickiewicza i Krótka oraz czêæ ul.
J. D¹browskiego); montowane s¹ kolejne kamery
co pomaga w pracy, zmala³a przestêpczoæ i czêæ
policjantów mo¿na przenieæ w inne rejony (Czy¿ykowo, Suchostrzygi); docelowo ma byæ oko³o 20
kamer;
W ramach realizacji wy¿ej wspomnianego programu:
 prowadzone by³y spotkania i pogadanki w szko³ach;
 prowadzono spotkania z organizatorami imprez masowych uwiadamiaj¹ce o odpowiedzialnoci za
bezpieczeñstwo osób w nich uczestnicz¹cych;
 prowadzenie akcji Rower poprzez znakowanie rowerów i wydawanie dowodów rejestracyjnych (ok.
1700) po³¹czonej z akcj¹ propagandow¹ (rozmowy
z policjantami, rozdawanie ulotek w czasie imprez
masowych, kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych);
Od 1 wrzenia wdro¿one zosta³y czynnoci zwi¹zane z
policyjnym programem edukacyjnym POPO, którym
objêto uczniów 1 klas szkó³ podstawowych na terenie
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powiatu tczewskiego. I etap realizacji  konkurs na maskotkê policji, wygra³a szko³a z £êgowa (w konkursie bra³o udzia³ 13 szkó³).
Przed sezonem letnim wydana zosta³a ulotka Bezpieczne Wakacje do poprawy bezpieczeñstwa w czasie wakacji.
Po zapoznaniu siê z programem na jego podstawie zosta³a ustalona tematyka nastêpnego spotkania Komisji.
1. rodki zapobiegania i zwalczania przestêpczoci
i demoralizacji stosowane przez s¹d rodzinny wobec nieletnich.
2. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych oraz edukacyjno-prewencyjnych w szko³ach
ponadgimnazjalnych w powiecie tczewskim.
Nasilaj¹ca siê demoralizacja ¿ycia spo³ecznego i wynikaj¹ce st¹d wyzwania daj¹ podstawê do wyra¿enia powa¿nego niepokoju spo³ecznego. Notowany jest niemal¿e sta³y wzrost liczby przestêpstw pope³niana przez nieletnich  powiedzia³a sêdzia Rupiñska z S¹du Rodziny
i Nieletnich. Oto kilka danych dla zobrazowania problemu:
 w roku 2002 zastosowano wobec 207 nieletnich 255
rodków wychowawczych,
 udzielono 29 upomnieñ nieletnim,
 zobowi¹zano do okrelonego zachowania 74 nieletnim,
 nadzór odpowiedzialnych rodziców wobec 68 nieletnich,
 nadzór kuratorski zastosowano wobec 71 nieletnich,
 umieszczono w zak³adzie wychowawczym 8 nieletnich,
 umieszczono w placówce opiekuñczo-wychowawczym 2 nieletnich.
Ponadto orzeczono 4 zak³ady poprawcze bez zawieszenia i 6 zak³adów z warunkowym zawieszeniem.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e nast¹pi³ oko³o 2%
wzrost w stosunku do roku 2001. Brak na terenie powiatu tczewskiego zak³adów poprawczych zamkniêtych powoduje, ¿e jest problem z umieszczeniem nieletniego w
tej placówce. Pani sêdzia stwierdzi³a, ¿e zak³ady wychowawcze otwarte nie spe³niaj¹ swojej roli. Nieletni przestêpcy po wyroku wród swoich rówieników wywiera
na nich negatywny wp³yw. Niepokoj¹cym faktem s¹ czyny pope³nianie przez dziewczêta, uczestnicz¹ czêsto w
bójkach, rozbojach, kradzie¿ach, narkotyzuj¹ siê.
Cz³onek Zarz¹du ds. Owiaty  Jerzy Cisewski, przedstawi³ dzia³ania profilaktyczno-wychowawcze w przedmiocie zjawisk patologicznych, które prowadzone s¹ w
oparciu o za³o¿enia programu wychowawczego szko³y.
Realizacj¹ tych zadañ zajmuj¹ siê wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz dyrekcja szko³y.
Szko³y od lat wspó³pracuj¹ z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Tczewie, Tczewskim
Klubem Abstynenta Sambor, Orodkiem Terapii i Profilaktyki Uzale¿nieñ Monar w Gdañsku, Punktem Konsultacyjnym Okno, Komend¹ Powiatow¹ Policji w Tczewie, S¹dem Rejonowym (kuratorzy s¹dowi), Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej, Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹.
W ramach tej wspó³pracy organizowane by³y dla
uczniów spotkania z terapeutami, spektakle i warsztaty
dotycz¹ce przeciwdzia³aniu narkomani i alkoholizmowi.
Na terenie szkó³ rozpowszechniane by³y informacje na
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temat mo¿liwoci uzyskania pomocy w przypadku uzale¿nienia. W ramach godzin wychowawczych realizowane s¹ tematy dotycz¹ce kultury zachowania w ró¿nych
sytuacjach, tolerancji, wzajemnego szacunku oraz propagowana jest idea wolontariatu jako formy przeciwdzia³ania patologiom oraz zdobywania dowiadczenia zawodowego.
Szko³y by³y w sta³ym kontakcie z Polskim Czerwonym
Krzy¿em, Warsztatami Terapii Zajêciowej, Domem Dziecka, Internatem Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego. Organizowane by³y równie¿ spotkania z doradc¹
zawodowym z Powiatowego Urzêdu Pracy. Zalecenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomog³y w pracy z uczniami, u których stwierdzono ró¿nego rodzaju
dysfunkcje organizmu.
Na koniec wyst¹pienia p. Cisewski przedstawi³ wnioski do realizacji programu Szko³a wolna od uzale¿nieñ
 Rozszerzaæ ofertê zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych atrakcyjnych dla m³odzie¿y.
 Koordynowaæ wspó³pracê ró¿nych placówek i instytucji zajmuj¹cych siê problemem uzale¿nieñ (Poradnie Specjalistyczne, Szko³y Koció³, Orodki profilaktyczne, Samorz¹dy itp.).
 Tworzyæ grupy samopomocowe dla m³odzie¿y, dzia³aj¹ce pod kierunkiem specjalistów (najlepiej poza
terenem szko³y).
 Propagowaæ informacje o miejscach, do których
mo¿e zg³osiæ siê osoba szukaj¹ca pomocy.
 Realizowaæ ró¿ne programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
Na zakoñczenie zosta³a przedstawiona tematyka do
dzia³alnoci komisji w roku 2003:
1. Realizacja programu Bezpieczny Powiat w kontekcie poszukiwania mo¿liwoci wspó³pracy z lokalnymi orodkami w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej oraz ustalenie rodków finansowania niektórych
zamierzeñ.
2. Rola i zadania podmiotów odpowiedzialnych za stan
bezpieczeñstwa na drogach.
3. Wspó³praca ró¿nych instytucji zajmuj¹cych siê problemami uzale¿nieñ poprzez cykliczne publikowanie
informacji o podjêtych dzia³aniach i osi¹gniêtych
efektach.
4. Dzia³ania promocyjne organizacji pozarz¹dowych
dotycz¹ce realizacji szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa  akcje plenerowe.
W roku 2002 Komisja odby³a trzy spotkania.
Starosta
M. Modrzejewski
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UCHWA£A Nr XLI/302/2002
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40
ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) oraz § 77 Statutu Gminy Luzino Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§1

Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w Statucie Gminy
Luzino:
1. W § 1 skrela siê wyrazy Zarz¹d  Zarz¹d Gminy
Luzino, Cz³onek Zarz¹du  Cz³onek Zarz¹du Gminy
Luzino,
2. W § 9 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Wójt.
3. W § 10 w ust. 5 skrela siê zdanie drugie.
4. W § 11 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: ustalanie wynagrodzeñ Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach
jego dzia³ania i przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
b) w pkt 3 wyraz przewodnicz¹cego Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójta,
c) w pkt 4 wyraz Zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem Wójta,
d) w pkt 9 lit. a), b), g), i) wyraz Zarz¹d zastêpuje
siê wyrazem Wójta,
e) w pkt 10 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Wójt.
5. W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê
uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej gminy i jej mieszkañców.
6. W § 15 w ust. 2, 4 i 5 wyraz Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazem Wójta.
7. W § 16 skrela siê ust. 2.
8. W § 17 w ust. 1b skrela siê wyraz Zarz¹d Gminy
a w ust. 2a skrela siê wyrazy lub cz³onek Zarz¹du i Zarz¹dzie.
9. W § 23 w ust. 3 wyraz  Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójta.
10. W § 24 w ust. 2 i 3 wyrazy Zarz¹du, Zarz¹d zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójta, Wójt.
11. W § 26:
a) w ust. 1 w pkt 2, 5 i 6 wyrazy Zarz¹du, Zarz¹dem, Zarz¹du zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójta, Wójtem, Wójta,
b) w ust. 1a skrela siê wyrazy wnioskodawc¹ jest
Zarz¹d, a.
12. W § 29:
a) w ust. 1 wyraz Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem
Wójta,
b) w ust. 3 skrela siê wyrazy oraz bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du,
c) w ust. 4 skrela siê pkt 3 oraz w pkt 2 wyraz Zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem Wójtowi.
13. W § 32 w ust. 1 w pkt 2 i 4 wyrazy Zarz¹d, Zarz¹du odpowiednio zastêpuje siê wyrazem Wójta.
14. W Czêci II Statutu tytu³ Zarz¹d Gminy zastêpuje
siê tytu³em Wójt Gminy, a tytu³ Zadania Zarz¹du tytu³em Zadania Wójta oraz skrela siê tytu³
Organizacja i tryb pracy Zarz¹du.
15. W § 34 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Wójt.
16. § 35 otrzymuje brzmienie:
§ 35.1. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radê i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
2. Zasady wyboru Wójta okrela ustawa o
bezporednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta.
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3. Funkcji Wójta nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du
terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
4. Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady lubowania o nastêpuj¹cej treci:Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a
powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców
gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem
zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
17. § 36 otrzymuje brzmienie:
§ 36.1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia
referendum w sprawie odwo³ania Wójta.
Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta
z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w
ust. 3 Rada zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y
Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ Wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
imiennym.
6. Rada mo¿e podj¹æ uchwaùæ o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoùania
Wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie
absolutorium Wójtowi jedynie na wniosek co
najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, wymaga
formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez
Komisjê Rewizyjn¹.
8. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 6.
9. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 8 Rada podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów
ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
imiennym.
10. Je¿eli zg³oszony wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta, o którym mowa w
ust. 6, nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci
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g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym
trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
18. § 37 otrzymuje brzmienie:
§ 37.1. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza
siê wybory przedterminowe na zasadach
okrelonych w ustawie o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
2. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data
wyborów przedterminowych mia³aby
przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Wójta.
3. Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
4. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê,
do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
wybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
5. Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez
nowo wybranego Wójta.
6. Po up³ywie kadencji Wójta, Zastêpca Wójta
pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia
przez nowo powo³anego Zastêpcê Wójta.
19. § 38 otrzymuje brzmienie:
§ 38.1. Do zadañ Wójta nale¿y:
1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz i kierowanie jej bie¿¹cymi sprawami,
2) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
3) przygotowywanie projektu bud¿etu gminy wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami,
4) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach
polityki spo³ecznej i gospodarczej i wykorzystaniu rodków,
5) wykonywanie bud¿etu i sprawozdania z
jego wykonania,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
7) sk³adanie owiadczeñ woli w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
8) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej
kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
9) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze
sporu s¹dowego oraz ustalanie ugody w
sprawach cywilnoprawnych,
10) podejmowanie decyzji w formie zarz¹dzenia o zaskar¿aniu do s¹du administracyjnego, rozstrzygniêæ wskazanych w art. 91
ust. 3 ustawy,
11) wydawanie w formie zarz¹dzenia, w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, przepisów
porz¹dkowych,
12) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych og³aszanych przez Gminê,

Poz. 416, 417

20.

21.

22.
23.
24.

25.

 1349 

13) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
14) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
15) nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alnoci jednostek organizacyjnych i pomocniczych, a w
szczególnoci gospodarki finansowej tych jednostek,
16) czuwanie nad prawid³owym zagospodarowaniem mienia gminnego,
17) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady oraz
okrelanie sposobu ich wykonywania,
18) opracowywanie planu operacyjnego ochrony
przed powodzi¹, og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
19) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców
dotycz¹cych pracy Urzêdu Gminy,
20) podejmowanie innych decyzji, postanowieñ,
stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ, opinii bêd¹cych w zakresie kompetencji Wójta oraz
zadañ okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub
Sekretarzowi Gminy.
§ 39 otrzymuje brzmienie:
§ 39.1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy okrela regulamin nadany przez
Wójta w drodze zarz¹dzenia.
§ 40 otrzymuje brzmienie: Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy s¹ osoby
zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  Wójt Gminy,
2) powo³ania  Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
W czêci III Statutu skrela siê tytu³  Wójt Gminy.
W § 41 w ust. 2 na koñcu zdania dodaje siê wyrazy
oraz ustala ich wynagrodzenie.
W § 43 otrzymuje brzmienie:
§ 43.1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz
odwo³uje swojego zastêpcê.
2. Funkcji Zastêpcy Wójta nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie,
w której jest zastêpc¹ wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
W § 47:
1) w ust. 1 skrela siê pkt 7) i 10), a w pkt 9) dodaje
siê wyrazy im.Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich,
2) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu W Gminie istniej¹
nastêpuj¹ce gminne instytucje kultury:
1) Gminna Biblioteka Publiczna im.Leona Roppla,
2) Gminny Orodek Kultury.
3) ust. 2 otrzymuje brzmienie Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym kierowników gminnych jednostek bud¿etowych.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
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4) dodaje siê ust. 2a w brzmieniu Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury s¹ zwierzchnikami s³u¿bowymi podleg³ych im pracowników i posiadaj¹ wobec nich
uprawnienia kierowników zak³adów pracy.
3) w ust. 3 po wyrazach jednostek organizacyjnych
dodaje siê wyrazy i gminnych instytucji kultury
oraz wyraz zatwierdzone zastêpuje siê wyrazem
nadane.
W § 49 ust. 1 oraz w § 51 ust. 3 skrela siê wyraz
Zarz¹d.
W § 53, w § 60 ust. 2 i 4, w § 63 ust. 5, w § 64 ust. 1,3
i 5 oraz w § 66 ust. 2, 2a i 3 oraz w ust. 3 pkt 3 wyrazy
Zarz¹d, Zarz¹du, Zarz¹dowi zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójt, Wójta, Wójtowi.
§ 65 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: subwencja
ogólna z bud¿etu pañstwa.
W § 67:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie Owiadczenie woli w
imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada
jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie
jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie
albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez Wójta osob¹.
2) skrela siê ust. 2,
3) w ust. 4 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem
Wójt.
W § 69:
1) w ust. 1 wyrazy Zarz¹d w formie uchwa³y zastêpuje siê wyrazami Wójt w formie zarz¹dzenia,
2) w ust. 2 wyrazy uchwa³a, o której mowa w pkt 1
zastêpuje siê wyrazami zarz¹dzenie, o którym
mowa w ust. 1,
3) w ust. 3 wyraz uchwa³y zastêpuje siê wyrazem
zarz¹dzenie oraz wyraz jej wyrazem jego.
W § 72 wyraz Zarz¹d zastêpuje siê wyrazem Wójt.
W za³¹czniku nr 2 do Statutu  Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Luzinie wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 3 ust. 1, w § 18, w § 20, w § 23 wyrazy Zarz¹du, Zarz¹dowi zastêpuje siê odpowiednio wyrazami Wójt, Wójtowi,
b) w § 21 wyrazy Przewodnicz¹cy Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Wójt.
§2

Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Luzino.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni, od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

417
OBWIESZCZENIE
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Luzino
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Luzino.
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Na podstawie § 2 Uchwa³y Nr XLI/302/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 4 padziernika 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino og³asza siê w
za³¹czeniu do niniejszego obwieszczenia t.j. Statutu Gminy Luzino, przyjêtego Uchwa³¹ Nr XVIII/136/96 Rady
Gminy Luzino z dnia 26 stycznia 1996 r., z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1. Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 Rady Gminy Luzino z dnia
8 listopada 1996 r.,
2. Uchwa³¹ Nr IX/74/99 Rady Gminy Luzino z dnia 27
sierpnia 1999 r.,
3. Uchwa³¹ Nr XXIV/112/2000 Rady Gminy Luzino z
dnia 18 lutego 2000 r.,
4. Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 Rady Gminy Luzino z
dnia 23 marca 2001 r.,
5. Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2001 Rady Gminy Luzino z
dnia 28 czerwca 2002 r.,
6. Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 Rady Gminy Luzino z dnia
4 padziernika 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
Statut Gminy Luzino
z dnia 26 stycznia 1996 r.
(tekst jednolity)

rowych potrzeb jej mieszkañców, tworzenie warunków
dla racjonalnego rozwoju oraz organizowanie ¿ycia publicznego Gminy.
2.2 W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
3.3 Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w
odrêbnej ustawie.
4.4 Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 4a5
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców
gminy, a zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Na wniosek zainteresowanych rodowisk Rada mo¿e
wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady gminy, maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê gminy nadaje jej
statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady
dzia³ania.
§ 56

Czêæ I
Ustrój, terytorium i zadania Gminy

Gmina mo¿e udzielaæ pomocy innej gminie, w tym pomocy finansowej w przypadku zaistnienia klêski ¿ywio³owej, nadzwyczajnego zagro¿enia rodowiska, katastrofy
lub innych zdarzeñ losowych.

§ 11

§ 67

U¿yte w Statucie Gminy Luzino sformu³owania oznaczaj¹:
Gmina  Gmina Luzino
Wójt  Wójt Gminy Luzino
Przewodnicz¹cy  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Luzino
Rada  Rada Gminy Luzino
Radny  Cz³onek Rady Gminy Luzino
Statut  Statut Gminy Luzino
Ustawa  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z pón. zm.).

Do zakresu dzia³añ Gminy nale¿¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce sprawy:
1)8 ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
3) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
4) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
5)9 edukacji publicznej,
6) ochrony zdrowia,
7) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
8)10 porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa obywateli,
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
9)11 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,

§2
1. Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 112 km2. Opis
granic Gminy wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1 do
Statutu.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Gmina wykonuje swoje zadania za porednictwem
Rady, Zarz¹du i Wójta.
4. Samodzielnoæ Gminny podlega ochronie s¹dowej.
§4
1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbio1) Zmieniony

Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.

10)
11)
12)
13)

lokalnego transportu zbiorowego,
gminnego budownictwa mieszkaniowego,
zieleni komunalnej i zadrzewieñ,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
14) targowisk,
15) cmentarzy gminnych,
16)12 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
§ 713
Gmina oprócz zadañ w³asnych wykonuje:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania powierzone na podstawie porozumieñ, z organami tej administracji,
2) zadania z zakresu w³aciwoci powiatu, województwa
na podstawie zawartych porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§8
Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów Gminy.
Czêæ II
Organy Gminy
§ 914
Organami Gminy s¹: Rada i Wójt.
Rada Gminy
Postanowienia ogólne
§ 10
1. Rada Gminy zastrze¿eniem § 8 jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
2.15 Rada sk³ada siê z Radnych wybranych przez mieszkañców Gminy w wyborach przeprowadzonych
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ordynacja wyborcz¹ na
okres 4 lat licz¹c od dnia wyborów w iloci, okrelonej w ustawie.
3.16 Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od
og³oszenia zbiorczych wyników wyborów.
3a.17 Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru jej przewodnicz¹cego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego
grona Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
5.18 Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy wybierani s¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
6.19 Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹12)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
14) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
15) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
16) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
17) Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
18) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
19) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 z 8.XI.1996 r.
13)
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cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady w tym samym trybie jak wybór.
7. Rada wydaje biuletyn informacyjny, w którym publikuje w³asne uchwa³y oraz sprawy rozpatrywane na sesjach.
Zadania Rady Gminy
§ 11
1. Kompetencje Rady okrelaj¹ ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu,
2)20 ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania i przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3)21 powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Wójta,
Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, który jest
g³ównym ksiêgowym bud¿etu,
4)22 uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych odrêbnymi ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a)23 okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej, do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b)24emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granice
ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g)25okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
20)

Zmieniony
Zmieniony
22) Zmieniony
23) Zmieniony
24) Zmieniony
25) Zmieniony
21)

Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

XLI/302/2002
XLI/302/2002
XLI/302/2002
XLI/302/2002
XLI/302/2002
XLI/302/2002

RG
RG
RG
RG
RG
RG

z
z
z
z
z
z

4.X.2002
4.X.2002
4.X.2002
4.X.2002
4.X.2002
4.X.2002

r.
r.
r.
r.
r.
r.
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i)26 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym.
10)27 okrelania wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11)28 podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w § 7,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12a)29 podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowanie do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
14a)30 podejmowanie uchwa³ w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)31 skrelony
16) podejmowanie uchwa³ w sprawach przeprowadzenia referendum,
17) uchwalanie prawa miejscowego,
18) kontrolowanie organów samorz¹du Gminy i jednostek podporz¹dkowanych,
19)32 stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
§ 1233
Skrelony
Radni
§ 13
1.34 Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu,
Radny sk³ada lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
1a.35 Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy.
2. Dopuszcza siê dodanie do Roty lubowania s³ów tak
mi dopomó¿ Bóg.
§ 14
1. Radny ma prawo i obowi¹zek czynnie uczestniczyæ w
sesjach Rady, pracach organów i komisji do których
zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny ma obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami, przyjmowaæ postulaty, wnioski i skargi mieszkañców.
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
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Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr IX/74/99RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.

3. W swojej dzia³alnoci Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ej Gminy.
4. Radny powinien odbywaæ spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§ 15
1. Radny ma prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji Rady lub posiedzeñ komisji Rady wszystkich
spraw, które uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2.36 Radny ma prawo kierowaæ do Wójta interpelacje we
wszystkich wa¿nych sprawach wspólnoty samorz¹dowej.
3. Radny mo¿e, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy, w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
4.37 Radny ma prawo otrzymaæ pomoc od Wójta w realizowaniu swoich uprawnieñ i obowi¹zków.
5.38 Radny ma prawo sk³adaæ wnioski na sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady oraz do Wójta we
wszystkich sprawach, które uzna za uzasadnione.
§ 16
1.39

Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy
w urzêdzie gminy.
1a.40 Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej lub jego zastêpcy.
2.41 Skrelony.
§ 17
1.42 Osoba wybrana na Radnego nie mo¿e:
1)43 wykonywaæ pracy w ramach stosunku pracy w
Urzêdzie lub pe³niæ funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Gminy lub jego zastêpcy,
2)44 prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a tak¿e zarz¹dzaæ
tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
1a) 45 Mandatu radnego gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
1b.46 Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.47 Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim
stanie maj¹tkowym.
2a.48 Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Ra36)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
38) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
39) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
40) Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
41) Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
42) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
43) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
44) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 26.VI.2001 r.
45) Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
46) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
47) Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
48) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
37)
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3.49

dzie, ani w komisji je¿eli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
Szczegó³owe zasady postêpowania w sprawach, o
których mowa w art. 1, 1a, 2, 2a reguluj¹ przepisy
Ustawy.
§ 18

1. Z Radnym, który nie wype³nia swoich obowi¹zków
Przewodnicz¹cy przeprowadza rozmowê wyjaniaj¹c¹.
2. Brak zmiany w postêpowaniu Radnego powoduje wyst¹pienie Przewodnicz¹cego do Rady o rozpatrzenie
postawy Radnego na sesji.
§ 19
Rada po rozpatrzeniu sprawy Radnego mo¿e:
1) zwróciæ uwagê Radnemu,
2) przedstawiæ sprawê Radnego na spotkaniu z wyborcami.
§ 20
1. Wyganiêcie mandatu Radnego nastêpuje wskutek:
1) mierci,
2)50 pisemnego zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów,
4)51 prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5)52 odmowy z³o¿enia lubowania.
2.53 Wyganiêcie mandatu Radnego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, stwierdza Rada w drodze
uchwa³y najpóniej w 3 miesi¹ce od wyst¹pienia
przyczyny wyganiêcia mandatu oraz decyduje o obsadzeniu mandatu zgodnie z Ordynacj¹ wyborcz¹.
3.54 W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 3 i 5 przed
podjêciem uchwa³y o wyganiêciu mandatu nale¿y
umo¿liwiæ Radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§ 21
1.55 W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z Radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z Radnym, jeli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.
3. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ Radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu brania udzia³u
w pracach organów Gminy. Podstaw¹ do udzielenia
przez pracodawcê zwolnienia jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakter zajêæ
podpisane przez Przewodnicz¹cego.
4. Na zasadach ustalonych przez Radê, Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.

5.56 Radny otrzymuje legitymacjê podpisan¹ przez Przewodnicz¹cego, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji Radnego.
§ 22
1. Radni maj¹ prawo tworzyæ kluby Radnych.
2. Kluby Radnych dzia³aj¹ na podstawie regulaminów
przez nich uchwalonych.
3. Radni nie otrzymuj¹ wynagrodzenia oraz diety za pracê w klubach.
Organizacja i tryb pracy Rady
§ 23
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
2. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
3.57 Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Do wniosku do³¹cza siê proponowany porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.
4. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
5.58 O sesjach Rady nale¿y powiadomiæ pisemnie Radnych co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³. Zawiadomienie wraz z materia³ami
dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdaniu z wykonania bud¿etu przesy³a
siê Radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
6.59 Sesje Rady s¹ jawne.
7. Zawiadomienie o sesji podaje siê do wiadomoci publicznej co najmniej na 3 dni przed sesj¹ w sposób
zwyczajowo przyjêty.
7a.60 Ka¿dy obywatel ma prawo wstêpu na sesje Rady
oraz na posiedzenia jej komisji.
8. Interpretacjê okrelenia sposób zwyczajowo przyjêty okrela Rada w drodze uchwa³y.
9. Zewnêtrznym znakiem obrad Rady jest wywieszona
flaga narodowa na budynku, w którym obraduje Rada
oraz przy budynku Urzêdu Gminy.
§ 24
1. Sesje Rady s¹ protoko³owane.
2.61 W ci¹gu 7 dni roboczych protokó³ z sesji powinien
byæ sporz¹dzony i jego kopia przekazana do Wójta.
3.62 Wyci¹gi z protoko³u Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
4.63 Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protokó³u z sesji Rady i posiedzeñ komisji, robienia z
nich notatek.
5.64 Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo do wyci¹gu z
56)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
58) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
59) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
60) Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
61) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
62) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
63) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
64) Dodany Uchwa³¹ Nr IV/112/2000 RG z 18.II.2000r.
57)

49)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
51) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
52) Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
53) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
54) Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
55) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
50)
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protoko³u. Wyci¹g wydaje siê na pisemny umotywowany wniosek mieszkañca, je¿eli wyka¿e interes
prawny tzn. wyka¿e interes, który podlega ochronie
prawnej.
5a.65 Przewodnicz¹cy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do
zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.
6.66 Protokó³ z sesji oraz protoko³y z posiedzeñ komisji
dostêpne s¹ w biurze obs³ugi Rady, w godzinach pracy urzêdu.
§ 25
Organami Rady s¹: Przewodnicz¹cy oraz komisje Rady.
§ 26
1. Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y kierowanie prac¹
Rady, a w szczególnoci:
1) zwo³ywanie sesji Rady,
2)67 przygotowywanie projektu porz¹dku obrad sesji,
uwzglêdniaj¹c propozycje Wójta i komisji Rady,
3) organizowanie pracy Rady oraz czuwanie nad terminowoci¹ wykonywanych zadañ,
4) koordynowanie prac komisji oraz zlecanie im do zaopiniowania okrelonych spraw,
5)68 wspó³praca z Wójtem przy realizacji zadañ Rady,
6)69 przyjmowanie skarg mieszkañców Gminy na dzia³alnoæ Wójta i jednostek mu podleg³ych oraz kierowanie ich do odpowiedniej komisji,
7) pe³nienie dy¿uru w biurze Rady co najmniej 1 raz w
tygodniu,
8) reprezentowanie Rady na zewn¹trz.
1a.70 Przewodnicz¹cy, na wniosek Wójta jest obowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady, projekt uchwa³y, pod warunkiem, ¿e wnioskodawc¹ jest Wójt, a projekt wp³yn¹³ do rady co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem sesji.
2.71 W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego, zadania jego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3.72 Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy otrzymuj¹ za sw¹ pracê dietê ustalon¹ przez Radê.
4.73 skrelony.
§ 27
1.74

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ, Rada
tworzy sta³e i dorane komisje, okrelaj¹c liczbê
cz³onków i sk³ad osobowy ka¿dej komisji.
2.75 Komisje tworz¹ Radni.
3. Skrelony.
§ 28
1. Komisje Rady obraduj¹ na posiedzeniach oraz dzia³aj¹

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
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Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniona numeracja Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.

poprzez swoich cz³onków rozpatruj¹c poszczególne
sprawy.
2.76 Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego
grona przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcê.
3. Posiedzenie komisji mo¿e siê odbyæ pod warunkiem
uczestnictwa w nim co najmniej po³owy sk³adu komisji.
4.77 W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ Radni,
nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 29
1.78

Komisja rewizyjna, najwa¿niejszy wewnêtrzny organ
kontrolny Rady, dzia³a w oparciu o Regulamin pracy
oraz roczne plany pracy zatwierdzane przez Radê.
Celem jej jest kontrola dzia³alnoci Wójta i jednostek
organizacyjnych Gminy.
W zakresie kontroli Komisja rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radê.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu
Gminy uwzglêdniaj¹c kryterium sprawnoci, gospodarnoci, rzetelnoci oraz zgodnoci z przepisami.
3.79 W sk³ad komisji wchodz¹ Radni, z wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego.
4. W ramach swych uprawnieñ komisja:
1) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy,
2)80 wystêpuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
3)81 skrelony
4) opiniuje zamiar organów Gminy zatrudnienia Radnego, w sytuacjach wymienionych w art. 24 d Ustawy.
5. Uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna wykonuje
przez:
1) wgl¹d do ewidencji, planów pracy, sprawozdañ oraz
wszelkich innych akt i dokumentów dotycz¹cych
dzia³alnoci jednostki kontrolowanej,
2) wystêpowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjanieñ.
6. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e powodowaæ zak³ócenia normalnego toku pracy jednostek
kontrolowanych.
7. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stanowi za³¹cznik
nr 2 do Statutu.
§ 30
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2.82 Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin oraz z organizacjami pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze
Gminy.

76)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2001 r.
78) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
79) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
80) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
81) Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
82) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
77)
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3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii
i wniosków przedk³adanych Radzie do uchwalenia.
4. Komisje prowadz¹ rejestr wniosków.
§ 31
1. Do zadañ Przewodnicz¹cego komisji nale¿y kierowanie prac¹ komisji, a w szczególnoci:
1) zwo³ywanie posiedzeñ komisji,
2) opracowanie projektu planu pracy komisji,
3) ustalanie terminów i porz¹dku obrad komisji,
4) zapewnienie cz³onkom komisji otrzymywania materia³ów w odpowiednim czasie,
5) wyznaczanie sprawozdawców na posiedzeniach komisji,
6) przedk³adanie Radzie sprawozdania z prac komisji.
2.83 W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji zadania jego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
3.84 Przewodnicz¹cy komisji otrzymuje za sw¹ pracê dietê ustalon¹ przez Radê.
§ 32
1. Do zadañ komisji Rady nale¿y podejmowanie wszystkich spraw objêtych w³aciwoci¹ Rady, a w szczególnoci:
1) sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie
spraw, do których komisja zosta³a powo³ana,
2)85 opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez Radê, Wójta oraz cz³onków komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4)86 kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych w zakresie spraw, do których komisja zosta³a powo³ana.
2. Szczegó³owy zakres zadañ poszczególnych komisji
okrela Rada w uchwale o ich powo³aniu.
§ 3387
Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³ania Rady oraz Komisji Rady okreli Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
Wójt Gminy88
Postanowienia ogólne
§ 3489
Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
§ 3590
1. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radê i up³ywa z dniem kadencji Rady Gminy.
2. Zasady wyboru Wójta okrela ustawa o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
3. Funkcji Wójta nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub jego zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem,

3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
4. Objêcie obowi¹zków przez Wójta z chwil¹ z³o¿enia
wobec Rady lubowania o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców gminy.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak
mi dopomó¿ Bóg.
§ 3691
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie
nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3 rada
zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nieudzieleniu
Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ
Wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
6. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium Wójtowi jedynie na
wniosek co najmniej ¼ ustawowego skùadu Rady.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz
podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
8. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji
zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia z³o¿enia wniosku,o którym mowa w ust. 6.
9. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 8 rada podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu imiennym.
10. Je¿eli zg³oszony wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta, o którym mowa w ust. 6, nie uzyska³ wymaganej
wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12
miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
Zadania Wójta92

83)

Dodany Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
Zmieniona numeracja Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
85) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
86) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
87) Zmieniony Uchwa³¹ Nr IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
88) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
89) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
90) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
84)
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Województwa Pomorskiego

§ 37
1. W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezpo91)
92)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
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2.
3.
4.

5.
6.

rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Wójta.
Wyganiêcie mandatu Wójta prze up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków nowo wybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu
objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta.
Po up³ywie kadencji Wójta, zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia przez nowo powo³anego Zastêpcê Wójta.
§ 3893

1. Do zadañ Wójta nale¿y:
1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz i kierowanie
jej bie¿¹cymi sprawami,
2) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
3) przygotowywanie projektu bud¿etu gminy wraz z
informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami,
4) informowanie mie3szkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej
i gospodarczej i wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
5) wykonywanie bud¿etu,
6) og³aszanie bud¿etu i sprawozdania z jego wykonania,
7) sk³adanie owiadczeñ woli w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
8) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
9) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu
s¹dowego oraz ustalanie ugody w sprawach cywilnoprawnych,
10) podejmowanie decyzji w formie zarz¹dzeñ o zaskar¿aniu do s¹du administracyjnego, rozstrzygniêæ
wskazanych w art. 91 ust. 3 ustawy,
11) wydawanie w formie zarz¹dzenia, w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki, przepisów porz¹dkowych,
12) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez Gminê,
13) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
14) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
15) nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alnoci jednostek organizacyjnych i pomocniczych, a w szczególnoci gospodarki finansowej tych jednostek,
16) czuwanie nad prawid³owym zagospodarowaniem
mienia gminnego,
17) przygotowywanie projektów uchwa³ rady oraz
okrelenie sposobu ich wykonywania,

93)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
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18) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed
powodzi¹, og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego,
19) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców dotycz¹cych pracy Urzêdu Gminy,
20) podejmowanie innych decyzji, postanowieñ, stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ, opinii bêd¹cych w zakresie kompetencji Wójta oraz zadañ okrelonych odrêbnymi przepisami.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi.
§ 3994
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela regulamin nadany przez Wójta w drodze zarz¹dzenia.
Czêæ III
Administracja i pracownicy samorz¹dowi
§ 4095
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy i jednostkach organizacyjnych s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru  Wójt Gminy,
2) powo³ania  Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
§ 41
1. Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
Urzêdu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
2.96 Wójt zawiera i rozwi¹zuje umowy o pracê z pracownikami samorz¹dowymi oraz ustala ich wynagrodzenie.
§ 4297
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
przez Radê Gminy w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Stosunek pracy z Wójtem nawi¹zuje Przewodnicz¹cy
Rady okrelaj¹c jego wynagrodzenie ustalone przez
Radê odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 4398
1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
2. Funkcji Zastêpcy Wójta nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta lub zastêpcy w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest zastêpc¹
wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
94)

Zmieniony
Zmieniony
96) Zmieniony
97) Zmieniony
98) Zmieniony
95)

Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
XIV/112/2000 RG z 18.II.2000r
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
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§ 44

Do obowi¹zków pracownika samorz¹dowego nale¿y
dba³oæ o wykonywanie zadañ publicznych Gminy, z
uwzglêdnieniem interesów pañstwa, Gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególnoci:
1) przestrzeganie prawa,
2) wykonywanie zadañ Urzêdu sumiennie, sprawnie
i bezstronnie,
3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych
oraz udostêpniania dokumentów znajduj¹cych siê
w posiadaniu Urzêdu, jeli prawo tego nie zabrania,
4) zachowanie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
5) zachowanie uprzejmoci i ¿yczliwoci w kontaktach
ze zwierzchnikami, podw³adnymi, wspó³pracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
6) zachowanie siê z godnoci¹ w miejscu pracy i poza
nim.
§ 45
W Gminie dzia³a Komisja Dyscyplinarna I i II instancji
do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników
samorz¹dowych.
Czêæ IV
Gminne jednostki organizacyjne
i samorz¹dowe jednostki pomocnicze
§ 46
1. W Gminie istniej¹ i mog¹ byæ tworzone jednostki organizacyjne i pomocnicze.
2. Rada w formie uchwa³y tworzy jednostki organizacyjne i pomocnicze okrelaj¹c ich nazwê i zadania.
3. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie jednostek pomocniczych oraz ustalanie ich granic i nazw nastêpuje
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub
z ich inicjatywy.
4. Przy tworzeniu, ³¹czeniu, podziale i znoszeniu jednostek pomocniczych oraz ustalaniu ich granic nale¿y d¹¿yæ do tego, aby jednostka ta obejmowa³a obszar mo¿liwie jednorodny ze wzglêdu na uk³ad osadniczy i przestrzenny oraz wiêzi spo³eczne i gospodarcze.
5. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek pomocniczych maj¹ prawo braæ udzia³ w pracach komisji Rady w porozumieniu z przewodnicz¹cym komisji
oraz mog¹ zabieraæ g³os na sesji Rady jako zaproszeni
gocie.
6. Rada w drodze uchwa³y okreli zasady, na jakich przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek pomocniczych otrzymaj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych.
§ 47
1. W Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Szko³a Podstawowa w Bar³ominie,
2) Szko³a Podstawowa w Kêb³owie,
3) Szko³a Podstawowa im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie,
4) Szko³a Podstawowa im. p³k. Stanis³awa D¹bka w Sychowie,
5) Szko³a Podstawowa w Wyszecinie,
6) Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie,

Dziennik Urzêdowy
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7)99 skrelony
8) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
9)100 Gimnazjum Publiczne w Luzinie im.Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich,
10)101 skrelony
1a.102 W gminie istniej¹ nastêpuj¹ce gminne instytucje
kultury:
1) Gminna Biblioteka Publiczna im.Leona Roppla,
2) Gminny Orodek Kultury.
2.103 Wójt jest zwierzchnikiem s³u¿bowym kierowników
gminnych jednostek bud¿etowych.
2a.104 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
oraz gminnych instytucji kultury s¹ zwierzchnikami s³u¿bowymi podleg³ych im pracowników i posiadaj¹ wobec nich uprawnienia kierowników zak³adów pracy.
3.105 Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury okrelaj¹ statuty tych jednostek nadane przez
Radê.
§ 48
1. W Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki pomocnicze:
1) So³ectwo Bar³omino,
2) So³ectwo D¹brówka,
3) So³ectwo Kêb³owo,
4) So³ectwo Kochanowo,
5) So³ectwo Luzino,
6) So³ectwo Milwino,
7) So³ectwo Robakowo,
8) So³ectwo Sychowo,
9) So³ectwo Têpcz,
10) So³ectwo Wyszecino,
11) So³ectwo Zelewo,
12) So³ectwo Zielnowo.
2. Szczegó³owy zakres dzia³ania oraz organizacjê jednostek pomocniczych okrelaj¹ statuty tych jednostek zatwierdzone przez Radê.
§ 49
1.106

Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych
i pomocniczych sprawuje Rada Wójt.
2. Rada nadzoruje dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych
i pomocniczych za pomoc¹ w³asnych komisji.
3. Wójt ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu do
pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do jednostek
organizacyjnych i pomocniczych oraz przes³uchiwania
pracowników i mieszkañców Gminy w charakterze
wiadków.
4. Wójt obowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie jednostek
organizacyjnych i pomocniczych nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenia oraz aby ich dochody i wiadczenia pobierane na ich korzyæ by³y wydatkowane
zgodnie z przepisami prawa i statutami tych jednostek.

99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)

Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Czêæ V
Referendum gminne
§ 50
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.
§ 51
1. W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy Gminy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Referendum przeprowadza Rada z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
3.107 Z propozycj¹ przeprowadzenia referendum mo¿e
wyst¹piæ równie¿ komisja Rady lub Wójt.
4. Referendum jest wa¿ne, jeli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
5. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców, na zasadach okrelonych w ust. 2 i 4,
nie wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w
sprawie odwo³ania Rady.
§ 52
Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 53108
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem
referendum okrela i og³asza Wójt.
§ 54
Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii Rady ustala regulaminy
gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum
oraz wzory protoko³ów ustalenia wyniku referendum.
§ 55
Osobom wchodz¹cym w sk³ad komisji do spraw referendum przys³uguj¹ za pe³nienie tych funkcji, uprawnienia przewidziane dla cz³onków komisji wyborczych.
§ 56
W sprawach spisu osób uprawnionych do udzia³u w
referendum, g³osowania i ustalenia wyników g³osowania w obwodzie stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy o referendum.
§ 57
Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy jeli za jednym z
rozwi¹zañ w sprawie poddanej pod g³osowanie opowiedzia³o siê wiêcej ni¿ po³owa wa¿nych g³osów.

§ 59
Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzania referendum okrelaj¹ w³aciwe ustawy oraz uchwa³a Rady w tej
sprawie.
Czêæ VI
Mienie i finanse Gminy
§ 60
1.109

Mieniem gminnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie komunalne
jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Organizacyjno-prawn¹ formê prowadzenia dzia³alnoci
przez te jednostki okrela Rada.
2.110 Mieniem gminnym zarz¹dzaj¹ Rada i Wójt, b¹d inne
powo³ane przez nie podmioty w zakresie ustalonym
przez ustawê i przepisy szczególne.
3. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczaniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych w zakresie okrelonym
w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4.111 Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dysponuj¹ kierownicy tych jednostek
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Wójta.
5.112 Jednostka pomocnicza zarz¹dza i korzysta z mienia
gminnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a w zakresie ustalonym w jej statucie.
§ 61
1. Jednostka pomocnicza samodzielnie prowadzi w³asn¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy na
podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.
2. rodki finansowe jednostki pomocniczej przekazane
przez Gminê w uchwale bud¿etowej przeznacza siê na:
1) remont i utrzymanie dróg so³eckich,
2) utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d jednostce pomocniczej,
3) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów i obs³ugê techniczno-kancelaryjn¹,
4) wyposa¿enie przekazanego mienia komunalnego,
5) dzia³alnoæ kulturaln¹.
3. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków jednostki pomocniczej w ramach bud¿etu Gminy prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 62113
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej starannoci
przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem
tego mienia i jego ochrona.
§ 63
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.

§ 58
Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum pokrywa siê z bud¿etu Gminy.

109)
110)
111)

107)
108)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.

112)
113)

Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony

Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
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2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych
projektowi okrela uchwa³¹ Rada.
4. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹ dzia³alnoæ finansow¹ w
zakresie okrelonym przez bud¿et Gminy.
5.114 Rada mo¿e upowa¿niæ Wójta do dokonywania zmian
w bud¿ecie, z wy³¹czeniem przeniesienia wydatków
miêdzy dzia³ami oraz tworzenia nowych zadañ rzeczowych.
§ 64
1.115
2.116

3.117
4.118

Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt uwzglêdniaj¹c
zasady ustawy o finansach publicznych i wskazówki Rady.
Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, jednak nie
póniej ni¿ do koñca roku bud¿etowego, podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony Radzie.
Projekt bud¿etu Wójt przedk³ada Radzie najpóniej
do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
Bez zgody Wójta, Rada nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 65

1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3)119 subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacje zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców Gminy,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
§ 66
1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2.120 Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Wójt.
2a.121 Wójtowi przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez radê,
2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)

Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony
Zmieniony

Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹
Uchwa³¹

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
IX/74/99 RG z 27.VIII.1999 r.
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002
XLI/302/2002 RG z 4.X.2002

r.
r.

4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowanie rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych odrêbnymi ustawami.
3.122 Wójt przedk³ada Radzie pó³roczne i roczne sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej Gminy:
1) informacjê o wykonaniu bud¿etu za I pó³rocze do
30 sierpnia,
2) roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu oraz
informacjê o stanie mienia komunalnego, w takim terminie, aby Rada mog³a przyj¹æ sprawozdanie i rozpatrzyæ absolutorium dla Wójta przed
30 kwietnia,
3) szczegó³owe zasady przedstawienia przez Wójta
informacji o wykonaniu bud¿etu okrela Rada w
drodze uchwa³y.
4. Kontrolê gospodarki finansowej Gminy sprawuje równie¿ Regionalna Izba Obrachunkowa.
§ 67
1.123

Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca
Wójta samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹
przez Wójta osob¹.
2.124 Skrelony.
3. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej. Skarbnik Gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia zwierzchnika wykonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c o odmowie kontrasygnaty Radê i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4.125 Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w strukturze Gminy sk³adaj¹ jednoosobowo
owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez Wójta pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
Czêæ VII
Prawo miejscowe
§ 68
1.126

Gmina mo¿e ustanawiaæ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce na jej obszarze zwane aktami prawa miejscowego. Dotyczyæ one mog¹:
1) wewnêtrznego ustroju Gminy,
2) organizacji urzêdów oraz instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem Gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
5) porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego w
zakresie nieuregulowanym w innych przepisach
powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2.127 Akta prawa miejscowego ustanawia Rada w drodze
uchwa³y.
122)

r.
r.
r.
r.
r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

123)
124)
125)
126)
127)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Czêæ IX
Postanowienia koñcowe

§ 69
1.128 W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki i wymagaj¹cych natychmiastowego dzia³ania przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Wójt w formie zarz¹dzenia.
2.129 Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
3.130 W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub
odmowy zatwierdzenia zarz¹dzenia Rada okrela
termin utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
4.131 Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci
wójtom s¹siednich gmin i starocie powiatu, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
§ 70
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§ 77137
Zmiana Statutu wymaga podjêcia przez Radê uchwa³y
o jego zmianie i wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.
§ 78
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
stosuje siê przepisy ustaw szczególnych.
§ 79
Statut Gminy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

132

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Luzino

Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U.Nr 62 poz. 718).

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY W LUZINIE

§ 71133

Postanowienia ogólne

Zbiór aktów prawa miejscowego jest dostêpny do powszechnego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy.
§ 72134
Za prowadzenie i uaktualnianie zbioru aktów prawa
miejscowego, jako oddzielnego dokumentu, odpowiedzialny jest Wójt.

§1
Komisja Rewizyjna Rady zwana dalej Komisj¹ zosta³a
powo³ana na podstawie art. 18 a i art. 21 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§2

Czêæ VIII
Siedziba, Herb, Pieczêæ
i Honorowe Obywatelstwo Gminy

1. Komisja dzia³a na podstawie Ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wydany jest na podstawie § 29 pkt 7 Statutu i okrela tryb pracy Komisji.

§ 73

§3

Siedzib¹ organów Gminy jest wie Luzino.
§ 74
1. Herb Gminy stanowi tarcza podzielona na dwa równe
pola lini¹ pionow¹. Lewa strona tarczy  na ¿ó³tym tle
wizerunek po³owy gryfa w kolorze czarnym. Prawa strona tarczy  na niebieskim tle wizerunek w. Wawrzyñca z aureol¹ i krat¹ w rêku, odziany w bia³¹ d³ug¹ szatê
z czerwonym ornatem diakona (za³. nr 3 do Statutu).
2.135 Skrelony.
3.136 Skrelony.
§ 75
Gmina pos³uguje siê pieczêci¹, której wzór stanowi za³.
nr 4 do Statutu.
§ 76
Osoba szczególnie zas³u¿ona dla Gminy mo¿e otrzymaæ tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Luzino. Rada
w drodze uchwa³y ustala zasady nadawania powy¿szego
tytu³u.

1.1 Zadaniem Komisji jest kontrola dzia³alnoci Wójta
i podporz¹dkowanych jednostek organizacyjnych.
2. Do kompetencji Komisji nale¿y tak¿e funkcja opiniodawcza wynikaj¹ca z Ustawy o samorz¹dzie gminnym:
1) art. 18a ust. 3 Ustawy,
2) art. 24 d,
3) art. 28 c ust. 2,
4) art. 20 Ustawy z dnia 12 padziernika 1994 r. o samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych (Dz. U.
Nr 122, poz. 593 z pón. zm.)
§4
Realizuj¹c zadania okrelone w § 3 Komisja bada pod
wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno  administracyjn¹ kontrolowanych jednostek a w szczególnoci realizacjê uchwa³ Rady okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci
Gminy.
§5
Prac¹ Komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.

128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Dodany Uchwa³¹ Nr XXVIII/202/2002 RG z 28.VI.2002 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXVI/182/2001 RG z 23.III.2001 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 RG z 8.XI.1996r.
Skrelony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 RG z 8.XI.1996r.

§6
W posiedzeniu Komisji, bez prawa g³osu stanowi¹cego, mog¹ braæ udzia³: Przewodnicz¹cy Rady i jego zastêpcy oraz inni radni.

137)
1)

Zmieniony Uchwa³¹ Nr XXIV/175/96 RG z 8.XI.1996 r.
Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
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§7

Komisja dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli,
zatwierdzonego przez Radê.
§8
Za zgod¹ Rady Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrolê
w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie.
§9
Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego Komisji.
§ 10
Sekretarz Komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu
Komisji.
§ 11
1. Komisja mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
2. Komisja za zgod¹ Rady mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 12
Komisja przedstawia Radzie w odpowiednim terminie
sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê
oraz z realizacji rocznego planu pracy.
Tryb przeprowadzenia kontroli.
§ 13
1. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy Komisji wyznacza zespó³ kontroluj¹cy.
2. W sk³ad zespo³u kontroluj¹cego wchodz¹ cz³onkowie
Komisji oraz ewentualnie powo³ani rzeczoznawcy, eksperci lub biegli.
3. Przewodnicz¹cym zespo³u kontroluj¹cego jest radny,
cz³onek Komisji.
§ 14
1. O terminie zamierzonej kontroli przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia w formie pisemnej wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni przed
planowan¹ dat¹ rozpoczêcia kontroli.
2. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ
wójtowi lub kierownikowi jednostki kontrolowanej upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli, otrzymane
od Przewodnicz¹cego Rady.
§ 15
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu z udzia³u w
kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ praw
i obowi¹zków jego albo jego bliskich.
2. Cz³onek Komisji mo¿e byæ równie¿ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka Komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja.

2.

3.
4.
5.
6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
2) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów, planów sprawozdañ oraz
innych akt i dokumentów znajduj¹cych siê w jednostce kontrolowanej i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) ¿¹danie od kontrolowanych z³o¿enia wyjanieñ i informacji,
4) zwo³ywanie narad z pracownikami kontrolowanej
jednostki.
Pracownicy kontrolowanej jednostki zobowi¹zani s¹
udzieliæ zespo³owi kontroluj¹cemu ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu
kontroli.
Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o bezpieczeñstwie i higienie pracy.
Zespól kontroluj¹cy wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy jednostki kontrolowanej.
Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
Dzia³ania Komisji musz¹ by zgodne z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji
niejawnych.
§ 17

1. Z przebiegu kontroli zespól kontroluj¹cy sporz¹dza
protokó³ kontrolny, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u oraz kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upowa¿niona.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) oznaczenie zespo³u z okreleniem jego sk³adu,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
kierownika, czas trwania kontroli,
4) wykorzystane dowody,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
6) wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z
podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawid³owoci z zw³aszcza dokumentów,
wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej,
oglêdzin i opinii bieg³ych,
7) wnioski pokontrolne,
8) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjanienie odmowy podpisu,
3. Ponadto protokó³ ujmuje fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci,
ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady pozytywnej dzia³alnoci
jednostki.
4. Sporz¹dzony protokó³ kontrolny przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 182
Komisja mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie kierowników podleg³ych Wójtowi jednostek w celu omówienia
ustaleñ przeprowadzonych kontroli i wynikaj¹cych z tych
ustaleñ wniosków.
§ 19
Komisja przek³ada Radzie wyniki kontroli.

§ 16
1. W zwi¹zku z wykonywan¹ czynnoci¹ Komisja ma prawo:

2) Zmieniony

Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 417, 418
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§ 203

418

Rada kieruje do jednostek kontrolowanych oraz Wójta
wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w
sprawie stwierdzonych nieprawid³owoci oraz proponowany termin ich usuniêcia.

UCHWA£A Nr V/77/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia24 stycznia 2003 r.

§ 214
Wójt lub kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane s¹ zobowi¹zani, w
wyznaczonym terminie, zawiadomiæ Radê o sposobie wykonania wniosków.
§ 22
Odst¹pienie od wykonania wniosków mo¿e nast¹piæ
za zgod¹ Rady.
§ 23
1.5 Na ocenê pracy Wójta w zakresie udzielania absolutorium sk³ada siê ocena z wykonania bud¿etu gminy.
2. Ocena wykonania bud¿etu gminy dokonywana jest na
podstawie:
1) sprawozdañ z wykonania bud¿etu gminy w uk³adzie
tabelarycznym,
2) czêci opisowej wykonania bud¿etu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
3) sprawozdania z wykonania inwestycji i zadañ rzeczowych,
4) wyników kontroli wewnêtrznej i zewnêtrznej dokonywanej przez jednostki kontrolne,
5) wniosków komisji Rady,
6) z³o¿onych sprawozdañ rocznych gminnych jednostek organizacyjnych, których obowi¹zek wynika z
odrêbnych przepisów,
7) z³o¿onych wszelkich uzupe³niaj¹cych wyjanieñ.
§ 24
W przypadku ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ
Komisja przekazuje sprawê organom cigania i zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki skontrolowanej.

w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie
miasta Sopotu miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1372) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 111
poz. 984) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sopotu:
1. Napoje alkoholowe nie mog¹ byæ sprzedawane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od:
a) szkó³,
b) przedszkoli,
c) pozosta³ych placówek opiekuñczo-wychowawczych,
d) placówek lecznictwa odwykowego.
Odleg³oæ ta dotyczy najkrótszej drogi pieszej prowadz¹cej do tych obiektów.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na wolnym powietrzu tylko
za zezwoleniem Prezydenta Miasta i w miejscach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta.
3. Dopuszcza siê degustacjê win w specjalistycznych sklepach winiarskich.
4. Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych winien byæ estetyczny i zapewniæ mo¿liwie wysoki standard obs³ugi
klienta.

Postanowienia koñcowe

§2

§ 25

Wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych:
1. W formie sprzeda¿y obnonej i obwonej.
2. Na terenie obiektów sportowych w czasie masowych
imprez sportowych dla dzieci i m³odzie¿y do lat 18.
3. Pierwszego dnia wiosny tradycyjnie obchodzonego jako dzieñ wagarowicza w godzinach 7°° do 14°°
4. W dniu Bo¿ego Cia³a w czasie trwania procesji na
wyznaczonych trasach.

Rada uchwala niniejszy regulamin w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 26
Zmiany postanowieñ niniejszego regulaminu dokonywane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.
§ 27
Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4

3) Zmieniony

Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
5) Zmieniony Uchwa³¹ Nr XLI/302/2002 RG z 4.X.2002 r.
4) Zmieniony

Traci moc uchwa³a Nr XXX/360/97 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie okrelenia zasad
wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz usytuowania miejsc i warunków ich sprzeda¿y na
terenie miasta Sopotu.
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Poz. 418, 419
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

419
UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr: 179, 182/30 i czêci dzia³ek nr 178/6, 184 po³o¿onych w Pogórzu, gmina
Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; Zmiany: Dz. U. 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,
z 2002 r. Nr 1113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy Kosakowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego nieruchomoci po³o¿one w Pogórzu, gm. Kosakowo, o nr ew. gr.: 179, 182/30
i czêci dzia³ek nr: 178/6, 184.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 40 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 25 oraz od
001 do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
ZP, MNe  tereny zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej; tereny zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹
zabudowy mieszkaniowej bliniaczej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej; tereny zabudowy mieszkaniowej
bliniaczej z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.
U/MNe  tereny zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej z
funkcj¹ mieszkaniow¹; tereny zabudowy us³ugowej
szeregowej z funkcj¹ mieszkaniow¹.
MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugow¹.
US  tereny us³ug sportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikami retencyjnymi.
EEt  tereny stacji transformatorowych.
ZTT  pas techniczny dla modernizacji istniej¹cej drogi w zakresie realizacji drugiego pasa ruchu, przebiegu infrastruktury technicznej oraz ci¹gów pieszo-rowerowych; rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi dojazdowej i przebiegu infrastruktury.
WW  teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê z zabudow¹ towarzysz¹c¹.
KD  tereny dróg dojazdowych; tereny istniej¹cych
dróg dojazdowych do modernizacji i przebudowy; tereny dróg dojazdowych z miejscami postojowymi jednostronnymi usytuowanymi prostopadle do krawêdzi
jezdni.
KX  tereny ci¹gów pieszych.
§3
Ustalenia planu dla w/w obszarów zapisano w kartach
terenu stanowi¹cych za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y:
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/28/2002
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ POGÓRZE
1. KARTA TERENU 1.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 0,19 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 1 dzia³ka
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym,dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45°
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 8,0 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

7.
8.

9.
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Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 2.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 0,70 ha

Poz. 419

3. FUNKCJA PODSTAWOWA
2. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej bliniaczej z
mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  600 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi ulicy,
pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37¸45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 8,0 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: Z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca parkingowe na dzia³ce
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody

Poz. 419
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 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  40%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu
specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 3.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 1,90 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
3.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min. 40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
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w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 4.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 1, 12 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
4. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  600 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37¸45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkalnych w budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych

Poz. 419

 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  40%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 5. MNe/U
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêæ dzia³ki: 182/30
Powierzchnia: 0,27 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
5. MNe/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min wielkoæ  650 m2, maks.
 nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.
60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 8,0 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Dach i wykoñczenie cian
jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a

Poz. 419
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Gaz: z projektowanej sieci gazowej
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkalnych w budynku
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  20%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych winien byæ ograniczony do granic terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 6.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 0,46 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
6. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  600 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi ulicy,
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pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorze bieli, be¿y
i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
iInwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
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 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu
specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 7.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0.59 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
7.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a

Poz. 419

Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zalecana makroniwelacja w zakresie gruntu nasypowego
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y prze³o¿yæ istniej¹c¹ kanalizacjê deszczow¹ w obrêb projektowanych linii rozgraniczaj¹cych ulic i w³¹czyæ j¹ do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej osiedlowej
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 8.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêci dzia³ek nr: 178/6, 179
POWIERZCHNIA: 0.81 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
8.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej bliniaczej z mo¿liwoci¹
lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
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Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
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 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu
specjalnego
 przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y prze³o¿yæ istniej¹c¹ kanalizacjê deszczow¹ w obrêb
projektowanych linii rozgraniczaj¹cych ulic i w³¹czyæ
j¹ do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej
osiedlowej
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 9.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0.29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
9.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i pla-
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ce manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y prze³o¿yæ istniej¹c¹ kanalizacjê deszczow¹ w obrêb projektowanych linii rozgraniczaj¹cych ulic i w³¹czyæ j¹ do systemu projektowanej kanalizacji deszczowej osiedlowej
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 10.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0.25 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
10.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z

4.
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funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych

Poz. 419
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 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu
specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 11.ZP,MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêci dzia³ek nr: 178/6, 179
POWIERZCHNIA: 0.77 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
11.ZP,MNe  teren zieleni parkowej przydomowej z
funkcj¹ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  900 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 25% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i pla-
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ce manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  60%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 12.U/MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0,58 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
12. U/MNe  teren zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej z funkcj¹ mieszkaniow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  800 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
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Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi z wykluczeniem sidingu).
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 12,0 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkalnych w budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)

Poz. 419

 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu
specjalnego
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych
winien byæ ograniczony do granic terenu do którego
inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 13.U/MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0,32 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
13.U/MNe  teren zabudowy us³ugowej szeregowej z
funkcj¹ mieszkaniow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  800 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym,dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 12,0 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY:
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
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Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsc postojowych na 1 dzia³kê
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych winien byæ ograniczony do granic terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 14.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 1,20 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
14. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  600 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi ulicy,
pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °

5.

6.

7.
8.

9.

Dziennik Urzêdowy
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Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi ok³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkalnych w budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
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 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 110
 czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej
od obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 15.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0,76 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
15. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej bliniaczej
z mo¿liwoci¹ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ 600 m2, maks.
 nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi ulicy,
pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,
parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
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Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsc postojowych na 1 dzia³kê
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu specjalnego
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 16.MNe
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 178/6
POWIERZCHNIA: 0.68 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
16. MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. wielkoæ  600 m2,
maks.  nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
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cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿ów i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 9,5 m
od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkaniowym o
pow. zabudowy do 50 m2, o wysokoci do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykoñczenie cian
jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg dojazdowych stosowaæ
ogrodzenie o wysokoci 1,5 m, cokó³ maks. 30 cm,
s³upki stalowe lub murowane, przês³a stalowe. S³upki
bram i furtek murowane szerokoci min.40 cm
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
o korzystnych warunkach gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej r. c.
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsc postojowych na 1 dzia³kê
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci reprezentuj¹cych wolne zawody
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  30%
 inwestycjê musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu specjalnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,
kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 17. MNe/U
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêæ dzia³ki: 178/6
Powierzchnia: 0,30 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
17.Mne/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 12,0 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Dach i wykoñczenie cian
jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 wyklucza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
bezodp³ywowych
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INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkalnych w budynku
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowych bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych winien byæ ograniczony do granic terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 18.MNe/U
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêæ dzia³ki: 178/6
Powierzchnia: 0,47 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
18. MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min wielkoæ  750 m2, maks.
 nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 12,0 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Dach i wykoñczenie cian
jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,

6.

7.
8.

9.

Poz. 419

parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do sieci
kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 1.5 miejsca postojowego lub gara¿owego na mieszkanie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 wyklucza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
bezodp³ywowych
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 4 lokali mieszkaniowych w budynku
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej  10%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych winien byæ ograniczony do granic terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na zabudowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie
wody, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas
budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a
pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku

1. KARTA TERENU 19. MNe/U
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêæ dzia³ki: 178/6
Powierzchnia: 0,14 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
19. MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z funkcj¹ us³ugow¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min wielkoæ  700 m2, maks.
 nie okrela siê

Poz. 419
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Iloæ kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach dwuspadowy, pokrycie dachówk¹ w kolorze czerwonym, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min.60 cm, k¹t nachylenia dachu 37-45 °
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów w kolorystyce bieli, be¿y i br¹zów w po³¹czeniu z wszelkimi wyk³adzinami elewacyjnymi (z wykluczeniem sidingu)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ 12,0 m
Linia zabudowy: wg rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Dach i wykoñczenie cian
jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek w
iloci min. 2 miejsca postojowe na dzia³ce
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 wyklucza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
bezodp³ywowych
INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej tj. nieutwardzonej -30%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 dopuszcza siê zmiany podzia³u w zale¿noci od potrzeb
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 zakres uci¹¿liwoci lokalizowanych funkcji us³ugowych winien byæ ograniczony do granic terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny
 decyzje o pozwolenie na budowê mog¹ byæ wydane po wykonaniu uzbrojenia terenu w zakresie wody,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej oraz
po wykonaniu ulic dojazdowych (na czas budowy dopuszcza siê wykonanie samego pod³o¿a pod drogi)
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹
Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 20.WW
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêæ dzia³ki nr: 182/30
POWIERZCHNIA: 0,13 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
20.WW  teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê z zabudow¹ towarzysz¹c¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy poza elementami zabudowy technicznej oraz ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów nieutwardzonych odprowadziæ powierzchniowo. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej lub cieku powierzchniowego po
uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniaæ mo¿liwoæ dojazdu do projektowanych urz¹dzeñ technicznych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej  20%
 inwestycja musi byæ poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu
 w przypadku zapewnienia dostaw wody z innego
ród³a teren mo¿na przeznaczyæ na funkcjê zabudowy mieszkaniowej jak dla funkcji 1.ZP,MNe  wydzielaj¹c z terenu 1.ZP,MNe i 20.WW 2 dzia³ki budowlane
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 21. US
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêæ dzia³ki: 182/30
Powierzchnia: 0,30 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
21. US  tereny us³ug sportowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: nie okrela siê
Pow. zabudowy: zakaz zabudowy poza elementami
ma³ej architektury i obiektami zwi¹zanymi z funkcj¹
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z sieci wodoci¹gowej
cieki: do sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadziæ do
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z projektowanej sieci gazowej
Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wysypisko
mieci
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 parking  projektowaæ 1 miejsce postojowe na 100 m2
terenu sportowego w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 005.KD
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowych bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê zabudowê o funkcji uzupe³niaj¹cej
funkcjê wiod¹c¹
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 22,23.ZP,W
2. PO£O¯ENIE TERENU I
POWIERZCHNIA
Nr dz.: czêci dzia³ek nr: 182/30 i 178/6
POWIERZCHNIA: 0,15 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
22,23.ZP,W tereny zieleni urz¹dzonej ze zbiornikami
retencyjnymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE

Poz. 419

zakaz zabudowy poza elementami ma³ej architektury
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
cieki deszczowe: odprowadziæ powierzchniowo
6. KOMUNIKACJA:
 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
 zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ
mo¿liwoæ dojazdu do zbiornika retencyjnego szerokoci min. 3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 w przypadku zlokalizowania zbiornika retencyjnego,
który bêdzie zaspokajaæ potrzeby projektowanego
zainwestowania, poza granicami planu, teren 22 i 23
ZP,W przeznaczyæ pod funkcjê mieszkaniow¹
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 24,25.EEt
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ki: czêci dzia³ek nr 182/30, 178/6
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
24,25.EEt  tereny stacji transformatorowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie dotyczy
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie dotyczy
6. KOMUNIKACJA:
dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie dotyczy
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 001.KD

Poz. 419
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêci dzia³ek 178/6, 184, 182/30
Powierzchnia: 1.03 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
001.KD  teren drogi dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
Jezdnia: 2 x 2,5 m
Chodniki: 2 x 1.5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. PARKINGI:
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 002.KD
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêci dzia³ek 178/6, 179
Powierzchnia: 1.17 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
002.KD  teren drogi dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
Jezdnia: 2 x 2,5 m
Chodniki: 2 x 1.5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. PARKINGI:
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 003.KD
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki 182/30
Powierzchnia: 0.44 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
003.KD  teren drogi dojazdowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
Jezdnia: 2 x 2,5 m
Chodniki: 2 x 1.5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanych dróg nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. PARKINGI:
dopuszcza siê obustronne parkowanie wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w czasie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 004.KD

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêci dzia³ek 178/6, 182/30, 184
Powierzchnia: 0.20 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
004.KD  teren istniej¹cej drogi dojazdowej do modernizacji i przebudowy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12 m
Jezdnia: 2 x 2,5 m
Chodniki: 2 x 1.5 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 005.KD
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki 182/30
Powierzchnia: 0.09 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
005.KD  teren drogi dojazdowej z miejscami postojowymi jednostronnymi, usytuowanymi prostopadle do
krawêdzi jezdni
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ do cieku powierzchniowego poprzez urz¹dzenia
oczyszczaj¹ce
 wzd³u¿ projektowanej drogi dojazdowej nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia
6. PARKINGI:
dopuszcza siê parkowanie wzd³u¿ jezdni w zatokach
prostopadle do jezdni od strony boiska
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA

Poz. 419

 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi dojazdowej
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 006,007,008,009,010,011.KX
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêci dzia³ek: 182/30, 178/6, 179
Powierzchnia: 0.81 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
006,007,008, 009,010,011.KX  tereny ci¹gów pieszych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna 6 12 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 nie okrela siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji ci¹gu pieszego
 zabezpieczyæ odp³ywu wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
 na terenie 008.KX dopuszcza siê funkcjê ci¹gu pieszo-jezdnego
1. KARTA TERENU 012.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki: 178/6
Powierzchnia: 0.38 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
012.ZTT  pas techniczny dla modernizacji istniej¹cej
drogi w zakresie realizacji drugiego pasa ruchu, przebiegu infrastruktury technicznej oraz ci¹gów pieszo 
rowerowych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE

Poz. 419
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Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹, deszczow¹ nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
 zieleñ przydro¿na podlega ochronie
 ewentualn¹ wycinkê drzew nale¿y ka¿dorazowo
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
8. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 istniej¹ca zieleñ podlega ochronie. Niezbêdna wycinka podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 013.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki: 182/30
Powierzchnia: 0.03 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
013.ZTT  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi dojazdowej i przebiegu infrastruktury
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: zmienna 2 m
3m
5. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
7. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 014.ZTT
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2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki: 178/6
Powierzchnia: 0.003 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
014.ZTT  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi dojazdowej i przebiegu infrastruktury
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: do 3 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
1. KARTA TERENU 015.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dzia³ek: czêæ dzia³ki: 182/30
Powierzchnia: 0.04 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
015.ZTT  rezerwa terenu dla modernizacji istniej¹cej
drogi dojazdowej i przebiegu infrastruktury
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 4 m
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
 projektowane uzbrojenie, poza kanalizacj¹ deszczow¹, nale¿y uk³adaæ w chodnikach lub pasach zieleni
poza lini¹ jezdni
 wody opadowe odprowadziæ kanalizacj¹ deszczow¹ poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz zbiorniki
retencyjne
 wzd³u¿ projektowanej drogi nale¿y przewidzieæ budowê owietlenia ulicznego
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji drogi i uzbrojenia
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
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chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
8. INNE WARUNKI
 zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.)
 teren znajduje siê w granicach obszaru chronionego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 110
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochronnej od
obiektu specjalnego
 przed przyst¹pieniem do inwestycji projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. w Gdañsku oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Gdañsku
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
fragment wsi Pogórze (za³¹czniki graficzne nr 1  skala
1:1000).
§5
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci:
1. Dla: ZP,MNe; MNe; U/MNe; MNe/U  30%.
2. Dla: US; ZP,W; EEt; ZTT; WW; KD; KX  0%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kosakowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy Kosakowo Nr III/26/94 z dnia 25 marca
1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

skiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
I. Bober

420
UCHWA£A Nr III/36/2003
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y jak
i poza miejscem sprzeda¿y na terenie gminy Choczewo.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 5 i 6 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 13 pkt 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62
poz. 718, z pón. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Choczewo liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4.5% (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y na
60 punktów.
Lokalizacja punktów sprzeda¿y na terenie gminy:
 Choczewo  10 punktów,
 Sasino  10 punktów,
 Borkowo  1 punkt,
 Ciekocino  2 punkt,
 Jackowo  2 punkty,
 Kierzkowo  1 punkt,
 Kopalino  6 punkt,
 Kurowo  2 punkt,
 Lubiatowo  6 punktów,
 Lublewo  1 punkt,
 Lublewko  1 punkt,
 £êtowo  2 punkty,
 Osieki  2 punkt,
 S³ajszewo  2 punkt,
 Zwartowo  3 punkty,
 Zwartówko  1 punkt,
 ¯elazno  2 punkty,
 Gociêcino  1 punkt,
 Ciekocinko  1 punkt.
Rezerwa  4 punkty.
§2
Okrela siê zasady usytuowania punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu i poza
miejscem sprzeda¿y:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia

 1383 

Poz. 420, 421, 422

2.

3.

4.

5.

w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ
usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m mierzonej w linii prostej od granicy dzia³ek, na których zlokalizowane s¹:
a) budynki sakralne,
b) szko³y i inne placówki owiatowo  wychowawcze
i opiekuñcze,
c) pla¿e i k¹pieliska,
d) zak³ady opieki zdrowotnej i spo³ecznej.
W uzasadnionych przypadkach Wójt, po zasiêgniêciu
opinii gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych mo¿e zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstwa od zasad ich usytuowania (odleg³oci wymienione w pkt 1) je¿eli prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w
funkcjonowaniu zak³adów i instytucji wymienionych w
pkt 1.
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e odbywaæ siê na
imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych  okrelonych w za³¹czniku do uchwa³y.
Sezonowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y tj
punkty gastronomiczne dzia³aj¹ce w okresie od 1 maja
do 30 wrzenia musz¹ posiadaæ bezp³atne toalety dla
konsumentów.
W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub
na okrelonym obszarze gminy ze wzglêdu na ich charakter Rada Gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub sta³y
zakaz sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
§3

Na terenie gminy Choczewo wprowadza siê zakaz
sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
2) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y (place zabaw),
3) w pomieszczeniach wspólnych budynków (np. w
piwnicach) oraz na posesjach wokó³ budynków,
4) na pla¿ach i k¹pieliskach,
5) na parkingach.
§4
Zezwolenia wa¿ne w dniu podjêcia uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ do dnia oznaczonego w zezwoleniu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

421

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
UCHWA£A Nr IV/43/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LI/555/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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 ze zm.), art. 21 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
W § 5 uchwa³y Nr LI-555/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad
polityki czynszowej dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Suma wszystkich obni¿ek stawki czynszu wynikaj¹cych z ust. 1 i 2 nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

422
UCHWA£A Nr IV/38/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1594 z pon. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i budowle oraz grunty wykorzystywane na cele
ochrony przeciwpo¿arowej,
2) budynki i budowle oraz grunty wykorzystywane na
potrzeby ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
§2
Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmuj¹ budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

423

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
J. Gawrych

UCHWA£A Nr XVIII/9/2003
Zgromadzenia Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni Wdy
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni Wdy
na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i 9 lit. d, 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. z pón. zm.),
art. art. 109, 112, 116, 124, 128 i art. 134, ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), § 12, pkt 4 Statutu Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni Wdy (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 45,
poz. 166 z dnia 23 lipca 1998 r.) Zgromadzenie Zwi¹zku
Miast i Gmin Zlewni Wdy uchwala co nastêpuje:

424
UCHWA£A Nr V/45/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê o wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na rok 2003.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:

§1

§1

Uchwala siê dochody bud¿etu Zwi¹zku na 2003 rok w
wysokoci 32.978,00 z³; za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
Uchwa³y*.

W uchwale Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Bytowie z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci rocznych
stawek podatku od nieruchomoci na rok 2003 wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. dodaje siê § 2 w brzmieniu:
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci
zwi¹zanej z upowszechnianiem kultury i sportu masowego.

§2
Uchwala siê wydatki bud¿etu Zwi¹zku na 2003 rok w
wysokoci 133.314,00 z³; za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
Uchwa³y*.
§3
Ustala siê przychody i rozchody Zwi¹zku Miast i Gmin
Zlewni Wdy zwi¹zane z finansowaniem deficytu na 2003
rok, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.

§4

§3

Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 1.000,00 z³.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni
Wdy do:
1) dokonywania przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków finansowych w innych
bankach w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê warunków.
§6
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku Miast i Gmin Zlewni
Wdy do zaci¹gania po¿yczek i kredytów w wybranych
przez siebie bankach na finansowanie wydatków w ci¹gu
roku bud¿etowego do wysokoci 30.000,00 z³ (s³ownie
trzydzieci tysiêcy z³otych).

*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

425
UCHWA£A Nr V/28/2003
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/33/99 w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),
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art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,poz. 431 ze zm), art. 6 ust. 12,
art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U.Nr 200, poz. 1682) Rady Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Pruszcz Gdañski nr V/33/99 z
dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, okrelenia
inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso § 2
otrzymuje brzmienie:
Ustala siê na terenie gminy Pruszcz Gdañski 28 inkasentów tj. po jednym na ka¿de istniej¹ce so³ectwo. Inkasentami w poszczególnych so³ectwach ustanawia siê so³tysów z wyj¹tkiem so³ectwa Rotmanka, gdzie inkasentem
ustanawia siê Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Budowy Domów Jednorodzinnych Rotmanka w Rotmance.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Trzeciak

426
UCHWA£A Nr V/50/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Chojnice na
2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê bud¿et miasta na 2003 r. w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Dochody
50.093.317 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Wydatki
48.751.492 z³
 wydatki bie¿¹ce
45.192.522 z³
w tym:
 wynagrodzenia
24.668.227 z³
 dotacje
1.515.600 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
812.600 z³
 pozosta³e wydatki
18.196.095 z³
 wydatki maj¹tkowe
3.558.970 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci
1.427.175 z³

Dziennik Urzêdowy
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w tym:
 wolne rodki
1.350.525 z³
 rodki z prywatyzacji
76.650 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci
2.769.000 z³
w tym:
 sp³ata po¿yczek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
150.000 z³
 sp³ata rat kredytu komercyjnego na inwestycje
1.969.000 z³
 sp³ata kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska
650.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
§3
1. Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych ustawami:
 dotacje
3.452.970 z³
 wydatki
3.452.970 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
2. Okrela siê plan finansowy dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 70.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
§4
Okrela siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
400.000 z³
 wydatki na realizacjê programu
560.000 z³
§5
1. Ustala siê wykaz w³asnych zadañ inwestycyjnych oraz
róde³ ich finansowania w wysokoci:
2.007.770 z³
Ustala siê wykaz pozosta³ych wydatków maj¹tkowych
w wysokoci
1.551.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
2. Ustala siê wykaz wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej
uchwa³y*.
§6
Ustala siê plan finansowy rodka specjalnego rodki
na drogi:
 przychody w wysokoci
83.000 z³
 wydatki w wysokoci
122.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y*.
§7
Ustala siê plan finansowy funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody w wysokoci
170.000 z³
 wydatki w wysokoci
185.705 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y*.
§8
1. Ustala siê ogóln¹ kwotê dotacji podmiotowych:
 dla instytucji kultury  Dom Kultury
520.000 z³

*) Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.
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 dla Katolickiej Szko³y Podstawowej i Katolickiego
Gimnazjum
551.400 z³
 dla Gimnazjum Spo³ecznego Towarzystwa Edukacyjnego
24.000 z³
2. ustala siê kwotê dotacji celowych w wysokoci
420.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y*.
§9
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ
w tym:
1) dochody
342.000 z³
2) wydatki
600.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa³y*.
§ 10
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dokonywania
zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu do ³¹cznej kwoty 1.000.000 z³.
§ 12
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

427
UCHWA£A Nr V/51/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/19/02 Rady Miejskiej
w Chojnicach z 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984), art. 15 ust. 1 i art. 19
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z
dnia 9 grudnia 2002 r. w § 1 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
Na terenie targowiska przy ul. M³odzie¿owej ustala siê
dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 1 z³ za 1 m2
zajmowanej powierzchni.
*) Za³¹czników Nr 10, 11 nie publikuje siê.

Poz. 426, 427, 428, 429
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

428
UCHWA£A Nr IV/34/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/16/02 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Pszczó³ki na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze
zm.: Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 z 2002 r., Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/16/02 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy Pszczó³ki na
2003 rok skrela siê w § 2 ustêp 3 i 4.
§2
Pozosta³e paragrafy uchwa³y Nr II/16/02 Rady Gminy
Pszczó³ki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Pszczó³ki na 2003 rok pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr IV/36/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia na rok 2003 op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r.:
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
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poz. 1271, Nr 214 poz. 1806.) w zwi¹zku z art. 18 i art. 19
pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. zm.
Dz. U. Nr 200, poz. 1683) i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109,
poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych.
1.1 Za uzgodnienie projektu w zakresie przebiegu w drogach i dzia³kach gminnych sieci (z wy³¹czeniem sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych):
 gazowych  150 z³,
 energetycznych  150 z³,
 telekomunikacyjnych  150 z³,
 innych (ropoci¹gi, wiat³owody  180 z³.
1.2 Uzgodnienie projektu budowlanego na ¿¹danie inwestora (z wy³¹czeniem inwestycji w³asnych)  50,- z³.
1.3 Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w tym terenów rolnych z mo¿liwoci¹ zabudowy mieszkaniowej (za ka¿d¹ dzia³kê) 
70,- z³.
1.4 Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego terenów rolnych dla potrzeb notarialnych celem przepisania gospodarstwa rolnego nastêpcy (za ka¿d¹
dzia³kê)  20,- z³.
1.5 Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla innych potrzeb
(za ka¿d¹ dzia³kê)  180,- z³.
1.6 Za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla celów s³u¿bowych 
0,- z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XIV/166/2001 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr IV/40/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, zmiana z 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683)
Rada Miejska Krynica Morska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w paragrafie 1 w ust. 1 punktom
a, b, i c nadaje siê brzmienie:
a) s³u¿¹ce upowszechnianiu kultury i zaspokajaniu potrzeb w zakresie opieki spo³ecznej,
b) s³u¿¹ce ochronie przeciwpo¿arowej,
c) s³u¿¹ce jako szalety publiczne.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Szczurek

431
UCHWA£A Nr IV/7/03
Rady Gminy Puck
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXX/2/97 Rady Gminy
Puck z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia warunków wiadczenia i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XLII/1/02 Rady Gminy Puck z dnia
31 stycznia 2002 r. zmienia siê:
w § 1 ustala siê odp³atnoæ za 1 godzinê us³ugi w wysokoci 8,60 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2003 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
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UCHWA£A Nr IV/13/03
Rady Gminy Puck
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
terenie Gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
Nieruchomoci zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹
(remizy), z dzia³alnoci¹ kulturaln¹ (wietlice wiejskie,
domy kultury), boiska i stadiony sportowe wraz z obiektami obs³ugi z wyj¹tkiem ca³oci lub czêci przeznaczonych na dzia³alnoæ gospodarcz¹, budowle i ruroci¹gi
zbiorowego zaopatrzenia mieszkañców wsi w wodê.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XL/97/01 z
dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie gminy Puck na rok podatkowy 2002 oraz
uchwa³a Nr II/33/02 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Puck.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie od 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

433
POROZUMIENIE:
zawarte
w dniu 24 lutego 2003 r.
Pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Gmin¹ Miasta Gdyni
w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 5 padziernika 2000 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i uchwa³y Nr IV/
87/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie przez Gminê Miasta
Gdyni do prowadzenia zadañ wynikaj¹cych z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji
i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rz¹-

dowej i jednostek im podporz¹dkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 253 z pón.
zm.) i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy  Prawo ochrony rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pón. zm.) zawarte zosta³o
porozumienie nastêpuj¹cej terci:
§1
W porozumieniu zawartym dnia 5 padziernika 2000 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim, a Gmin¹ Miasta Gdyni
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu administracji rz¹dowej do wykonywania organom
Gminy Miasta Gdyni, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 ust. 2 Porozumienia uzyskuje brzmienie:
2. Wynikaj¹cych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pón. zm.):
a) wyra¿anie opinii na podstawie art. 39 ust. 2 w
stosunku do obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) § 2 ust. ust. 3 Porozumienia uzyskuje brzmienie:
3. Decyzje opatruje siê pouczeniem o mo¿liwoci
odwo³ania lub za¿alenia do ministra w³aciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Warszawie za porednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
§2
W dalszym zakresie Porozumienie pozostaje bez zmian.
§3
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§4
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
Prezydent Miasta Gdyni
W. Szczurek

wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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UCHWA£A Nr XXXV/343/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Jastarnia na
2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 ze zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz 496; Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107,
poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
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
art. 124 oraz art. 128 ust. ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49, poz. 485; Nr 70,
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poz. 778; Nr 110, poz. 1255 oraz 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) Rada Miasta Jastarnia
uchwala, co nastêpuje:

825.000 z³ pochodz¹ce z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych (725.000) i po¿yczki zaci¹gniêtej w WFO (100.000 z³)
oraz rozchody bud¿etu w wysokoci 276.405 z³ jako sp³aty po¿yczek zaci¹gniêtych w NFO i WFO.

§1

§ 10

Ustala siê dochody bud¿etu Miasta Jastarnia, zwanego dalej bud¿etemw wysokoci 7.421.322 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y*, w tym:
1) dochody z podatków i op³at  2.847.544 z³,
2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa  914.406 z³,
3) dochody z maj¹tku gminy  1.200.000 z³,
4) pozosta³e dochdy  292.000 z³,
5) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej  295.450 z³,
6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumieñ oraz na zadania bie¿¹ce i inwestycyjne 
150.863 z³,
7) dochdy z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych  140. 000 z³,
8) subwencja ogólna z budzetu pañstwa
w tym: 1.485.945 z³
subwencja owiatowa  1.483.783 z³,
9) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej  80.589 z³.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
1. przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,

§2

UCHWA£A Nr XL/299/02
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 stycznia 2002 r.

1. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 7.969.917 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y*.
§3
Tworzy siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w wysokoci
30.000 z³ na nieprzewidziane wydatki w ci¹gu roku bud¿etowego.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3 do uchwa³y*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacja zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do
uchwa³y*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ realizowanych w drodze porozumieñ miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki rodków specjalnych jednostek bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do
uchwa³y*.
§8
Ustala siê dotacjê z bud¿etu miasta na 2002 r. dla Przedszkola Niepublicznego w wysokoci 50.000 z³ na dzia³alnoæ dydaktyczno-wychowawcz¹.
§9
Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

435

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz.74
z 1996 r. ze zm.) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r.
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Na terenie Gminy Sierakowice wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zasadê, i¿ sprzeda¿ napojów alkoholowych powinna byæ prowadzona w wyodrêbnionych stoiskach
sklepów ze sprzeda¿¹ artyku³ów spo¿ywczych, za lad¹
wydzielaj¹c¹ to miejsce od pozosta³ej czêci punktu;
w przypadku punktów prowadz¹cych sprzeda¿ samoobs³ugow¹ w wydzielonym stoisku z w³asn¹ kas¹ fiskaln¹, gdzie nie powinny byæ sprzedawane inne towary ni¿ napoje alkoholowe.
2. Zezwolenie na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych o zawartoci do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mog¹
byæ wydawane na dzia³alnoæ prowadzon¹ w barach
piwnych i pijalniach piwa.
3. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych o zawartoci do 18% alkoholu przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mog¹ byæ wydawane na dzia³alnoæ prowadzon¹ w kawiarniach.
4. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wymienionych w pkt 2 i 3 oraz alkoholu powy¿ej 18% przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mog¹ byæ wydawane na dzia³alnoæ prowadzon¹ w restauracjach i zajazdach.

Dziennik Urzêdowy
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§2

§2

Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu tylko za
zezwoleniem na placu przy ul. Kubusia Puchatka w Sierakowicach  w obrêbie sceny.

Usytuowanie na terenie gminy Sierakowice punktów
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych, jest mo¿liwe w miejscach nie koliduj¹cych z zakazami o których
mowa w § 1 oraz wynikaj¹cymi z odrêbnych przepisów.

§3

Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w iloci nie przekraczaj¹cej 20 (dwadziecia)
punktów sprzeda¿y.

Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w iloci nie przekraczaj¹cej 15 (piêtnacie)
punktów sprzeda¿y.
§4
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci nie przekraczaj¹cej 10 (dziesiêæ) punktów
sprzeda¿y.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do prowadzenia rejestru
wydanych zezwoleñ.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXVII/163/93, Nr XXVIII/171/93, Nr XXXI/180/
93.

§3

§4
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci nie przekraczaj¹cej 10 (dziesiêæ/punktów
sprzeda¿y).
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do prowadzenia rejestru
wydanych zezwoleñ.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XL/299/02 z dnia 24 stycznia 2002 r., Nr XLI/
309/02 z dnia 26 luty 2002 r., Nr XLIII/320/02 z dnia 28
maja 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Borkowski
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UCHWA£A Nr V/27/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia zakazów sprzeda¿y, podawania,
spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania oraz okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Sierakowice.
Na podstawie art. 12 ust 1, 2 i 4 oraz art. 14 ust 6 ustawy z dnia 26 pa¿dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz 1231, zm. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401 z 2002 r.,
Nr 167, poz. 1372)
§1
1. Zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych w
sklepach.
2. Zabrania siê wnoszenia i spo¿ywania napojów alkoholowych w:
a  parku przy o³tarzu papieskim i jego obrêbie,
b  obiektach kultu religijnego,
c  cmentarzach.

SPRAWOZDANIE
Prezydenta Miasta S³upska
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego
za 2002 r.
1. Sprawy organizacyjne.
1.1.Utworzenie Komisji.
W celu zapewnienia realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami,
inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w
ustawach z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, dzia³aj¹c na podstawie art. 38
a, b i c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.) , Prezydent Miasta S³upska zarz¹dzeniem Nr 3/2002 z dnia 10 stycznia 2002 r. utworzy³
Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dla miasta
S³upska w dziewiêcioosobowym sk³adzie (za³.
Nr 1).
1.2.Zmiany personalne.
W ci¹gu roku 2002 usta³o cz³onkostwo w Komisji
dwóch radnych delegowanych Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXIX/474/01 z dnia 19 grudnia 2001 r. po
wyganiêciu mandatów w osobach:
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 Bogdan Drozdowicz,
 Zbigniew Wiczkowski.
Natomiast Uchwa³¹ Nr III/31/02 z dnia 11 grudnia
2002 r. Rada Miejska delegowa³a n/w dwóch radnych w sk³ad Komisji:
 Leona Szymañskiego
 Zbigniewa Wiczkowskiego.
Zmiana nast¹pi³a równie¿ na stanowisku Przewodnicz¹cego Komisji, gdzie ustêpuj¹cego Jerzego
Wandzla zast¹pi³ nowowybrany w wyborach bezporednich Prezydent Miasta S³upska Maciej Kobyliñski.
1.3.Obs³ugê administracyjno  biurow¹ Komisji powierzono Wydzia³owi Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci.
1.4.Cz³onkowie Komisji posiadaj¹ powiadczenie bezpieczeñstwa upowa¿niaj¹ce do dostêpu do informacji niejawnych. Fakt ten umo¿liwia w razie koniecznoci wykonywanie zadañ przez Komisjê
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. Planowanie i realizacja zamierzeñ w 2002 r.
2.1.Na pierwszym posiedzeniu Komisji 31 stycznia
2002 r. przyjêto do realizacji Plan zamierzeñ Komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku dla miasta S³upska na 2002 rok.
2.2.Uzgodniono nastêpuj¹cy sposób realizacji zadañ
wynikaj¹cych z Planu zamierzeñ.. :
 posiedzenia Komisji,
 konsultacje z cz³onkami Komisji,
 dzia³alnoæ Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego
i Ochrony Ludnoci jako aparatu wykonawczego Komisji, a tak¿e zapewniaj¹cego jej obs³ugê
biurowo  administracyjn¹.
2.3.Posiedzenia Komisji.
Wybory samorz¹dowe i zwi¹zane z nimi ustanie
cz³onkostwa dwóch radnych w Komisji, a nastêpnie delegowanie przez Radê Miejsk¹ w ich miejsce
dwóch nowych radnych mia³o wp³yw na iloæ posiedzeñ w pe³nym sk³adzie.
Pomimo powy¿szych utrudnieñ podczas trzech posiedzeñ w pe³nym sk³adzie Komisja wykona³a
wszystkie ustawowe zadania realizuj¹c Plan zamierzeñ na 2002 r..
G³ównym celem Komisji by³o zrealizowanie ustawowego zadania to jest przygotowanie projektu
Programu zapobiegania przestêpczoci oraz
ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
na podstawie analiz zagro¿eñ przedstawionych
przez:
 Komendê Miejsk¹ Policji,
 Komendê Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
 Prokuraturê Rejonow¹,
 Stra¿ Miejsk¹,
 Stowarzyszenie Bezpieczny Region S³upski
a tak¿e uzupe³niaj¹cych propozycji do Programu..
przez inne organizacje pozarz¹dowe i stowarzyszenia tj. PCK, OHP, OSP.
Projekt Programu.. uwzglêdniaj¹cy stan zagro¿enia miasta S³upska, zawieraj¹cy cele ogólne i szczegó³owe, spodziewane efekty, jego odbiorców, realizatorów i partnerów, a tak¿e rodki na jego realizacjê, Komisja przyjê³a na posiedzeniu w kwietniu
2002 r., a Rada Miejska uchwa³¹ Nr XLVI/580/02 z
dnia 26 czerwca uchwali³a go.
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Efektem inicjatyw Komisji po bie¿¹cych analizach
zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie miasta by³o wyst¹pienie z wnioskiem do Rady Miejskiej o wydzielenie rodków finansowych dla:
 Policji 45 tys. z³ na zakup 3 samochodów oraz
rodki na modernizacjê stacji diagnostycznej,
 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 24 tys. z³ na rodki
³¹cznoci oraz na dofinansowanie samochodu
ganiczego,
 na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzd³u¿
ul. Szarych Szeregów,
 dla Stowarzyszenia Bezpieczny Region S³upski
125 tys. z³ na rozbudowê monitoringu wizyjnego miasta.
Obiektem szczególnej troski Komisji by³y zjawiska,
które mia³y zasadniczy wp³yw na charakter wzrastaj¹cej w miecie przestêpczoci w formie rozbojów, w³amañ, kradzie¿y, które dotykaj¹ coraz wiêkszej liczby mieszkañców. Zjawiska te oraz zmniejszenie liczby policjantów na terenie S³upska poddane szczegó³owej analizie na jednym z posiedzeñ
Komisji, zaowocowa³y wnioskiem upowa¿niaj¹cym
Prezydenta Miasta S³upska o wyst¹pienie do Wojewody Pomorskiego z prob¹ o pomoc i wsparcie starañ s³upskiego Komendanta Policji zmierzaj¹cych do ulokowania na terenie S³upska jednej
Kompani Oddzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku. Komendant G³ówny Policji
wniosek powy¿szy odrzuci³.
2.4.Konsultacje z cz³onkami Komisji.
Forma pracy z cz³onkami Komisji nie wymagaj¹ca
zwo³ywania posiedzeñ, potrzebna przy rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z bie¿¹cymi, nag³ymi zdarzeniami maj¹cymi wp³yw na zak³ócenie bezpieczeñstwa obywateli lub porz¹dku publicznego.
Efektem tych konsultacji by³a ograniczona iloæ
posiedzeñ Komisji w pe³nym sk³adzie.
2.5.Dzia³alnoæ Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego
i Ochrony Ludnoci jako aparatu wykonawczego
Komisji, a tak¿e zapewniaj¹cego jej obs³ugê biurowo  administracyjn¹.
Komisja w trakcie ubieg³ego roku mia³a zapewnion¹ w³aciw¹ obs³ugê biurowo  administracyjn¹.
Zawiadomienia o posiedzeniach oraz materia³y do
konsultacji by³y przekazywane cz³onkom Komisji z
odpowiednim wyprzedzeniem. Inne zlecenia Przewodnicz¹cego Komisji by³y realizowane na bie¿¹co.
3. Wnioski.
Pierwszy rok dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dla miasta S³upska nale¿y uznaæ za zadawalaj¹cy.
Uchwalenie Programu zapobiegania przestêpczoci
oraz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
pozwoli³o na przyst¹pienie do Ogólnopolskiego Konkursu pn. Bezpieczna Gmina. Udzia³ w konkursie zosta³ zwiêczony sukcesem i w dniu 16 padziernika
2002 r. miasto S³upsk uzyska³o Wyró¿nienie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w I edycji tego
Konkursu za dzia³ania podejmowane w 2002 r. w zakresie poprawy poziomu bezpieczeñstwa mieszkañców
Miasta i ich mienia.
Przyznane wyró¿nienie potwierdza wybór w³aciwych
kierunków podjêtych przez Komisjê w dzia³aniach na
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rzecz dalszego wzrostu poczucia bezpieczeñstwa obywateli, poprawy stanu porz¹dku publicznego, a tak¿e
zapobiegania przestêpczoci.
W 2003 r. bêdê d¹¿y³ do zwiêkszenia wspó³pracy Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Miasta S³upska z Rad¹
Miejsk¹ w celu dalszego usprawnienia dzia³añ zawartych w programie zapobiegania przestêpczoci oraz
ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zmierzaj¹cych do podwy¿szenia poziomu bezpieczeñstwa
mieszkañców.
Prezydent Miasta S³upska
M. Kobyliñski

438
UCHWA£A Nr XXXV/569/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miasta
Sopotu na lata 2002-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Wieloletni Program Gospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miasta Sopotu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do przedk³adania Radzie Miasta sprawozdañ rocznych z realizacji Programu ³¹cznie z propozycjami jego poprawek.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Sopotu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Wyci¹g z za³¹cznika Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/569/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 4 padziernika 2002 r.
6.6.Zasady polityki czynszowej.
Skuteczna reforma polityki czynszowej jest krokiem
o kluczowym znaczeniu w procesie stopniowego urealniania op³at za u¿ytkowane mieszkania i wy³aniania
siê prywatnego sektora mieszkañ czynszowych. Bez
podniesienia czynszów za lokale mieszkalne do poziomu pozwalaj¹cego na pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali, Miasto Sopot bêdzie nara¿one
na drena¿ finansowy w zasobach komunalnych. Na-
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dal wiêc utrzymywaæ siê bêdzie niew³aciwe dopasowanie gospodarstw domowych do zajmowanych
lokali mieszkalnych.
Nie bêdzie te¿ dostatecznych bodców zachêcaj¹cych
do prywatyzacji zasobu komunalnego, w sytuacji gdy
stawki czynszowe wnoszone przez najemców lokali
komunalnych s¹ ni¿sze od zaliczek w poczet kosztów
bie¿¹cego utrzymania nieruchomoci wnoszonych
przez w³acicieli lokali.
Sugerowane jest, by w miarê mo¿liwoci prawnych
(sztywne zasady ustalone przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego) podnosiæ stawkê czynszow¹. Rozwojowy wzrost czynszów spowoduje, ¿e
Miasto przestanie dotowaæ gospodarstwa domowe,
które nie wymagaj¹ wsparcia, a zwolnione w ten sposób rodki mog¹ byæ wykorzystane do pokrycia kosztów napraw i remontów.
Czynsze za lokale mieszkalne w Sopocie s¹ stosunkowo niskie, choæ wci¹¿ wy¿sze od redniej krajowej.
Najczêciej i najmocniej artyku³owanym argumentem
by je podnosiæ tylko nieznacznie jest fakt, ¿e w zasobach komunalnych mieszka du¿o ludzi biednych. To
oczywicie prawda, ale wiadomo te¿, ¿e tych, którzy
mog¹ normalnie p³aciæ za swoje mieszkanie jest wiêcej. Dlatego w³anie brak d³ugofalowego programu
podwy¿ek czynszu w stopniu dozwolonym przepisami prawa oznacza³by zupe³nie niepotrzebne subsydiowanie kosztów mieszkania dla grupy ludzi niele
czy nawet doæ dobrze sytuowanych. rodki te warto zaoszczêdziæ i przeznaczyæ na inne cele.
Modyfikacja systemu czynszowego w Sopocie jest
wiêc nieodzowna. System dotychczasowy, pomimo
intensywnych dzia³añ podejmowanych wczeniej
przez Miasto w kierunku urealnienia czynszów, niewiele mobilizuje tych, którzy mogliby zainwestowaæ
w³asne rodki dla zapewnienia sobie mieszkania.
Wci¹¿ bardziej op³aca siê szukaæ wszelkich mo¿liwoci prowadz¹cych do uzyskania tzw. przydzia³u lokalu.
Kilkadziesi¹t lat trwania w tym systemie spowodowa³o, ¿e i dzi  choæ zmieni³y siê zasadniczo uwarunkowania ekonomiczne  du¿a czêæ mieszkañców
Miasta (podobnie jak i w przewa¿aj¹cej wiêkszoci
gmin w Polsce) uwa¿a nadal, ¿e stosunkowo tanie
i mocno subsydiowane mieszkanie po prostu im siê
nale¿y i nie maj¹ poczucia, ¿e zabezpieczenie mieszkania powinno byæ przecie¿ w g³ównej mierze ich
w³asn¹ spraw¹. Zjawisko to jest zreszt¹ znane na ca³ym wiecie i wystêpuje tym ostrzej, im wiêcej i d³u¿ej w jakim kraju dop³acano do konkretnych grup
ludnoci czy zasobów.
G³ównym celem strategicznym realizowanym przez
w³aciwie prowadzony program czynszowy w sopockich zasobach komunalnych bêdzie:
 ulepszenie stanu i standardu w istniej¹cych zasobach mieszkaniowych oraz procedur zarz¹dzania
nimi, zapewniaj¹cych ich efektywne utrzymanie
 kontynuacja reformy lokalnej polityki mieszkaniowej, w której Miasto wci¹¿ pe³niæ bêdzie rolê jednostki u³atwiaj¹cej i umo¿liwiaj¹cej zaspokajanie lokalnych potrzeb mieszkaniowych przy pomocy funduszy lokalnych i centralnych.
Wdro¿enie proponowanego w wariancie rozwojo-
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wym programu czynszowego, w ramach dopuszczonych obecnymi regulacjami prawnymi, umo¿liwi w
Sopocie:
 stworzenie jasnej i przejrzystej polityki czynszowej
stymuluj¹cej rozwój mieszkalnictwa,
 zwiêkszenie dochodów bud¿etu Gminy poprzez
wzrost wp³ywów z czynszów, co pozwoli obni¿yæ
dotacje do konserwacji i remontów bie¿¹cych, a
zwiêkszyæ nak³ady na remonty gruntowne i modernizacjê,
 lepsze wykorzystanie maj¹tku Miasta,
 lepsze dopasowanie gospodarstw domowych do
zajmowanych przez nie lokali (uwzglêdniaj¹c ich
wielkoæ, mo¿liwoci finansowe oraz preferencje),
 oddzia³ywanie na ma³e gospodarstwa domowe zajmuj¹ce zbyt du¿e mieszkania do ich zamiany na
mniejsze,
 stymulowanie procesu zamiany mieszkañ,
 polepszenie standardu mieszkañ, w których czynsz
zbli¿a siê do poziomu rynkowego,
 stopniowe likwidowanie nieuzasadnionych ze wzglêdów spo³ecznych przywilejów (dotowania gospodarstw domowych, które staæ na pokrycie pe³nych
kosztów wynajmu mieszkania),
 poprawa stanu zabudowy czyli wizerunku Miasta,
 stopniowe ograniczanie postaw roszczeniowych
wród mieszkañców tych zasobów oraz oczekuj¹cych na przydzia³.
Do prognoz przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Utrzymuje siê obecny system naliczania czynszów
(rednia stawka bazowa wraz z okrelonymi czynnikami obni¿aj¹cymi i podwy¿szaj¹cymi).
Podwy¿ki czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu, z wyj¹tkiem op³at niezale¿nych od w³aciciela, nie
mog¹ w danym roku  zgodnie z ustaw¹ o ochronie
praw lokatorów..  przekraczaæ redniorocznego wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em w
minionym roku w stosunku do roku poprzedzaj¹cego rok miniony nie wiêcej ni¿ o:
50%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu nie przekracza
1% wartoci odtworzeniowej,
25%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu jest wy¿sza ni¿
1% i nie przekracza 2% wartoci odtworzeniowej,
15%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu jest wy¿sza ni¿
2% wartoci odtworzeniowej.
Podwy¿ki czynszów w obydwu analizowanych wariantach bêd¹ nastêpowaæ co 12 miesiêcy. Pierwsza podwy¿ka wprowadzona jest od 1 stycznia 2003 r., kolejne nastêpowaæ bêd¹ w latach 2004-2006, zgodnie z
zwyczajowym rozwi¹zaniem stosowanym w Sopocie,
1 marca ka¿dego kolejnego roku. Zgodnie z ustaw¹ o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, podwy¿szanie
czynszu mo¿e byæ dokonywane nie czêciej ni¿ co 6
miesiêcy.
Wskanik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego og³aszany jest przez wojewodê co 6 miesiêcy (dla ka¿dego
powiatu). W jego stawce uwzglêdniony jest wzrost
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych dla danego
województwa w okresie poprzedzaj¹cym kwarta³, dla
którego jest ustalany. W pierwszej po³owie 2002 r.
obowi¹zuje wartoæ 2.392 z³/m2.
Do projekcji finansowych przyjêto, zgodnie z progno-
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zami GUS, wskaniki redniorocznego wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych w wysokoci 3,5%
w roku 2002. W latach kolejnych zak³ada siê identyczny wskanik inflacji (patrz: rys. 12)*.
W wariancie rozwojowym (tabela 15a) przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Wariant rozwojowy przewiduje, ¿e Miasto prowadzi
aktywn¹ i pro-spo³eczn¹ politykê czynszow¹. Pierwsza podwy¿ka, która nast¹pi w styczniu 2003 r., podniesie stawkê bazow¹ czynszu o wskanik inflacji 3,5%
powiêkszony o 25%, czyli w sumie o 4,38%. Stawka
czynszu wzronie wiêc z 3,77 z³/m2 do 3,93 z³/m2.
Kolejne podwy¿ki nastêpowaæ bêd¹ raz w roku z
dniem 1 marca (pocz¹wszy od 2004 r.) i równie¿ wynios¹ dopuszczaln¹ prawem wysokoæ (po³owa
wskanika inflacji w ujêciu pó³rocznym, powiêkszona
o 25% do momentu przekroczenia 2% wartoci odtworzeniowej i o 15% w póniejszym okresie).
W wariancie zachowawczym (tabela 15b) przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
Podwy¿ki czynszowe nastêpuj¹ raz w roku zgodnie z
harmonogramem podanym w wariancie rozwojowym, nie wykraczaj¹c jednak w ka¿dym momencie
poza wskanik inflacji.
Symulacjê wysokoci poziomu stawki czynszowej w
wariancie rozwojowym oraz zachowawczym przedstawiono w tabeli 15 (15a i 15b)*.
6.7.Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
Poni¿ej przedstawiono sposób i zasady zarz¹dzania
lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz przewidywane  w wariancie rozwojowym zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem komunalnym w kolejnych latach objêtych analiz¹ (20022006). Wariant zachowawczy nie przewiduje ¿adnych
zmian w obecnym (2002 r.) sposobie zarz¹dzania.
Podstaw¹ organizacji zarz¹dzania w Sopocie jest prywatyzacja us³ugi, a wiêc rozdzielenie funkcji w³aciciela nieruchomoci od ich zarz¹dcy (administratora). W obecnym kszta³cie struktura powy¿sza nie zawiera ju¿ w sobie sprzecznoci charakterystycznej dla
wiêkszoci polskich miast i gmin, w której zleceniodawca us³ugi (Miasto) jest jednoczenie zleceniobiorc¹ zarz¹dzania (poprzez zak³ad bud¿etowy b¹d spó³kê komunaln¹).
W efekcie przeprowadzonych w latach 1995-2002
zmian Miasto w du¿ym stopniu odzyska³o rzeczywist¹ kontrolê nad wydatkowaniem rodków publicznych. Pe³na kontrola dotyczy wynagrodzenia za zarz¹dzanie zasobem komunalnym oraz zakresu us³ug
sprawowanych przez trzech administratorów zakontraktowanych przez Sopot.
Szczegó³owa analiza kosztów towarzysz¹cych gospodarowaniu Zasobem wskazuje na koniecznoæ uruchomienia kolejnej fazy restrukturyzacji. Celem jej
bêdzie pe³na optymalizacja kosztów zwi¹zanych z
utrzymaniem zasobu, w³¹czaj¹c  obok minimalizacji
wynagrodzenia administratora  równie¿ minimalizacjê pozosta³ych sk³adników kosztowych bie¿¹cej ob*) Za³¹czników Nr 12, 15, 15a, 15 b nie publikuje siê.
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s³ugi zasobu lokalowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem budynków komunalnych.
Restrukturyzacja zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi i wspólnymi w kszta³cie proponowanym dla
Sopotu w wariancie rozwojowym, prowadzi do realizacji okrelonych przez gminê (w³aciciela zasobu) celów. Kluczowe z nich, przedstawione na Rys. 15, odnosz¹ siê do:
 wy¿szej jakoci us³ugi zarz¹dzania lokalami komunalnymi i nieruchomociami wspólnymi przy zachowaniu racjonalnego obci¹¿enia bud¿etu gminy oraz
osób fizycznych,
 ni¿szych kosztów zwi¹zanych z bie¿¹cym utrzymaniem Zasobu oraz przeznaczeniu uzyskanych oszczêdnoci na ich poprawê stanu technicznego (remonty),
 ograniczenia zbêdnych kosztów firmy zarz¹dzaj¹cej
nieruchomociami oraz przeznaczeniu uzyskanych
przez zarz¹dcê oszczêdnoci na rozwój oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników,
 uzyskania przez stabilnych finansowo zarz¹dców
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przewagi na konkurencyjnym rynku oraz zwiêkszy
ich wiarygodnoæ jako partnera Gminy w zarz¹dzaniu jej maj¹tkiem,
 zainteresowania rozwojem firm zarz¹dzaj¹cych
i popraw¹ jakoci wiadczonych przez nie us³ug
potencjalnych inwestorów z zewn¹trz.
Specyfikê proponowanego, optymalnego modelu
organizacji zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi i wspólnymi wyznacza 6 g³ównych czynników:
 struktura nadzoru w³acicielskiego,
 zakres dzia³ania nadzoru w³acicielskiego,
 liczba podmiotów zarz¹dzaj¹cych nieruchomociami komunalnymi,
 system przep³ywów finansowych,
 forma prawna zarz¹dcy,
 zakres dzia³ania zarz¹dcy.
6.7.1. Struktura nadzoru w³acicielskiego.
W przypadku Sopotu nadzór nad Zasobem pozostaje ulokowany w strukturach urzêdu gminy, w Wydziale Lokalowym oraz Wydziale Finansowym
(Rys. 16).

Poz. 438

 1395 

6.7.2. Zakres dzia³ania nadzoru w³acicielskiego.
Nadzór w³acicielski pe³ni w imieniu Miasta Sopotu rolê klienta zamawiaj¹cego us³ugi oraz monitoruj¹cego dzia³ania wykonawców. Nadzorca organizuje równie¿ przetargi w celu wy³onienia zarz¹dców i administratorów Zasobu, ocenia oferty przetargowe, zawiera kontrakty (w imieniu Prezydenta
Miasta), utrzymuje regularne kontakty z administratorami, ocenia wykonanie us³ugi.
Wród najwa¿niejszych funkcji pe³nionych przez
wspomnian¹ powy¿ej jednostkê nadzoru wystêpuj¹:
Planowanie strategiczne  w³¹czaj¹c:
 koordynacjê opracowania i coroczn¹ aktualizacjê (na podstawie planów zarz¹dzania przedstawianych przez zarz¹dców nieruchomoci) Wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta
Sopotu,
 koordynacjê opracowania zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad Zasobu,
 uczestnictwo w sporz¹dzaniu i realizacji planów
rewitalizacji i rewaloryzacji Zasobu.
Planowanie operacyjne  w³¹czaj¹c:
 weryfikacjê oraz rekomendacjê Zarz¹dowi Miasta do zatwierdzenia projektów zbiorczych planów zarz¹dzania (rzeczowo-finansowych) sporz¹dzanych przez zarz¹dców Zasobu, w³¹czaj¹c
je w plany dochodów Miasta, koszty utrzymania
bie¿¹cego i remontów oraz inwestycje budowlane,
 opracowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych
podwy¿ek czynszowych
 uczestnictwo w opracowaniu projektów uchwa³
dotycz¹cych zasad sprzeda¿y lokali komunalnych.
Kontraktowanie zarz¹dców nieruchomoci (zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych) oraz dostawców mediów do Zasobu.
Definiowanie standardów zakresu oraz jakoci
us³ug wiadczonych przez zarz¹dców nieruchomoci w stosunku do budynków i lokali komunalnych
oraz budynków wspólnotowych, a tak¿e obs³ugi
u¿ytkowników lokali komunalnych.
Nadzór nad realizacj¹ umów o zarz¹dzanie oraz planów zarz¹dzania poprzez miêdzy innymi:
 kontrolê zakresu i jakoci wiadczonych przez zarz¹dców nieruchomoci us³ug oraz obs³ugi u¿ytkowników nieruchomoci,
 nadzorowanie wykonania i rozliczanie remontów
zlecanych zarz¹dcom nieruchomoci lub innym
wykonawcom.
Zarz¹dzanie wynajmem lokali komunalnych w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 kwalifikacja lokali oraz osób oczekuj¹cych na
lokal komunalny (we wspó³pracy z odpowiedni¹ komisj¹ Rady Miasta),
 podpisywanie oraz wypowiadanie umów najmu,
 koordynacja procesu zamian lokali,
 koordynacja eksmisji z lokali komunalnych oraz
wykwaterowañ zwi¹zanych z przeznaczeniem
budynku do rozbiórki,
 egzekucja nale¿noci pieniê¿nych,
 rekomendowanie Zarz¹dowi Miasta decyzji w
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sprawie rozk³adania na raty b¹d umarzania zaleg³oci
czynszowych lub ich czêci.
Reprezentowanie interesów Miasta  jako jednego z
wspó³w³acicieli  we wspólnotach mieszkaniowych, w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 g³osowanie  w imieniu Miasta Sopotu  nad uchwa³ami w zakresie czynnoci przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du, w³¹czaj¹c wybór zarz¹dcy, ustalenie wysokoci zaliczki w poczet zarz¹du oraz udzielenie absolutorium zarz¹dcy nieruchomoci wspólnej,
 weryfikacja i zatwierdzanie remontów nieruchomoci lub jej czêci, w których gmina jest jednym z
wspó³w³acicieli w porozumieniu z zarz¹dem b¹d
zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej oraz wspólnot¹
mieszkaniow¹.
Koordynacja spraw zwi¹zanych z wsparciem finansowym najbiedniejszych mieszkañców Miasta (dodatki
mieszkaniowe), w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 przyjmowanie oraz weryfikacjê wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 przygotowywanie wniosków w sprawie dotacji w
województwie.
Pozosta³e dzia³ania zwi¹zane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym, w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 pomoc wspólnotom mieszkaniowym w uzyskaniu
wsparcia finansowego Miasta w trakcie inwestycji
remontowych zwi¹zanych z nieruchomociami
wspólnymi,
 koordynacjê procesu odtwarzania dokumentacji
technicznej w budynkach komunalnych oraz wspólnotowych,
 koordynacjê procesu scalania dzia³ek otaczaj¹cych
budynki wspólnotowe wyodrêbnione po obrysie,
 koordynacjê u¿yczenia zarz¹dcom nieruchomoci
zintegrowanego systemu komputerowego do obs³ugi komunalnego zasobu mieszkaniowego,
 doradztwo i rekomendowanie Zarz¹dowi Miasta podejmowania decyzji zwi¹zanych z gospodarowaniem
komunalnym zasobem mieszkaniowym,
 realizacja zobowi¹zañ Miasta w stosunku do dostawców mediów do lokali komunalnych znajduj¹cych
siê w budynkach w 100% Miasta (Miasto jest stron¹
w umowach z dostawcami mediów).
W zaproponowanym dla Sopotu modelu organizacji
zarz¹dzania nale¿y d¹¿yæ, poprzez odpowiedni¹ sprawozdawczoæ finansow¹, do uzyskania jasnego i przejrzystego systemu kontroli nad rozliczeniami finansowymi, co
wydaje siê szczególnie konieczne w przypadku gospodarowania maj¹tkiem komunalnym przez prywatne podmioty gospodarcze. Przyk³adowy arkusz sprawozdania z
wykonania planu rzeczowo-finansowego, który mo¿e stanowiæ równie¿ podstawê planowania operacyjnego,
przedstawiono w tab. 16.
W celu odzyskania kontroli nad jakoci¹ rozliczeñ finansowych  w modelu rozwojowym  wydaje siê niezbêdne odejcie od kontroli wszystkich przelewów w zakresie eksploatacji dokonywanych przez zarz¹dców Zasobu przez pracowników Wydzia³u Finansowego UM.
Kontrola ta w obecnym kszta³cie jest iluzoryczna, bowiem
pracownik Wydzia³u Finansowego maj¹c do skontrolowania naraz kilkaset p³atnoci nie jest w stanie wykonaæ
tego zadania efektywnie. W zamian kontroli ka¿dego prze-
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lewy nale¿y ustaliæ górn¹ granicê przelewu (np. 3.000 z³),
poni¿ej której administratorzy maj¹ pe³nomocnictwo Miasta do samodzielnego dokonywania p³atnoci. Ka¿da jed-

nostkowa p³atnoæ w obszarze eksploatacji, która przewy¿sza powy¿sz¹ granicê, musi byæ zaparafowana przez
pracownika Nadzoru w³acicielskiego.

Tab. 16: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA OKRES .........................
Firma i adres zarz¹dcy:
2

Powierzchnia lokali komunalnych w budynkach 100% w³asnoci Miasta Sopot [m ]
2

Powierzchnia lokali komunalnych w budynkach wspólnotowych z udzia³em Miasta Sopot [m ]
1.

2.

3.

4.

5.

PLAN ROCZNY

DOCHODY
POTENCJALNE

WP£YWY
EFEKTYWNE

PLAN ROCZNY

PRZYPIS
POTENCJALNY

WYDATKI
EFEKTYWNE

DOCHODY NETTO (poz. I-VII) [z³]
Lp.
I.

SK£ADNIK

Dochody z lokali u¿ytkowych RAZEM
I.1.

Czynsz najmu

I.3.

Op³aty niezale¿ne od w³aciciela RAZEM
I.3.1

Energia

I.3.2

Woda

I.3.3

Gaz

I.3.4

Wywóz nieczystoci
Pozosta³e dochody z lokali u¿ytkowych

I.4.
II.

Dochody z lokali mieszkalnych RAZEM
II.1.

Czynsz najmu
Op³aty niezale¿ne od w³aciciela RAZEM

II.2.
II.2.1

Energia

II.2.2

Woda

II.2.3

Gaz

II.2.4

Wywóz nieczystoci
Pozosta³e dochody z lokali mieszkalnych

II.3.
III.

Dochody z gara¿y
III.1.

Czynsz najmu

III.2.

Op³aty niezale¿ne od w³aciciela

IV.

Dochody z dzier¿awy terenu

V.

Dochody z pracowni plastycznych

VI.

Pozosta³e dochody z zasobu

VII.

Dochody z zasobu komunalnego RAZEM
KOSZTY BRUTTO (poz. VIII-XXV) [z³]
Lp.

SK£ADNIK

Budynki w 100% Miasta Sopot (poz. VIII-XV)
VIII.

Eksploatacja RAZEM
VIII.1.

Utrzymanie porz¹dku i czystoci

VIII.2.

Przegl¹dy techniczne

VIII.3.

Koszty finansowe RAZEM

VIII.3.1.

Op³aty bankowe

VIII.3.2.

Ubezpieczenie budynków

VIII.3.3.

Odszkodowania

VIII.3.4.

Pozosta³e koszty finansowe

VIII.4.
IX.

Deratyzacja czêsci wspólnych

Wynagrodzenie zarz¹dcy RAZEM
IX.1.

Zarz¹dzanie czêciami wspólnymi

IX.2.

Administrowanie lokalami

IX.3.

Pozosta³e wynagrodzenie

X.
XI.
XII.

XIII.
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Podatek od nieruchomoci
Konserwacja czêci wspólnych budynków w 100% Miasta RAZEM (brutto)
Op³aty niezale¿ne od w³aciciela RAZEM
XII.3.1.

Energia

XII.3.2.

Woda

XII.3.3.

Gaz

XII.3.4.

Wywóz nieczystoci

Remonty planowe RAZEM
XIII.1.

Remonty czêci wspólnych budynków

XIII.2.

Remonty lokali komunalnych

XIII.3.

Usuniêcie skutków awarii

XIV.

Pozosta³e koszty

XV.

Koszt utrzymania budynków komunalnych

Budynki wspólnotowe z udzia³em Miasta Sopot (poz. XVI-XX)
XVI.
XVI.1.

Bie¿¹ca czêæ zaliczki w poczet kosztów zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ (obci¹¿enie Sopotu) RAZEM
Eksploatacja RAZEM
XVI.1.

Utrzymanie porz¹dku i czystoci

XVI.2.

Przegl¹dy techniczne

XVI.3.

Koszty finansowe RAZEM

XVI.3.1.

Op³aty bankowe

XVI.3.2.

Ubezpieczenie budynków

XVI.3.3.

Odszkodowania
Pozosta³e koszty finansowe

XVI.3.4.

Deratyzacja czêsci wspólnych

XVI.4.
XVI.2

Wynagrodzenie zarz¹dcy RAZEM
XVI.1.

Zarz¹dzanie czêciami wspólnymi

XVI.2.

Administrowanie lokalami komunalnymi

XVI.3.

Pozosta³e wynagrodzenie

XVI.3

Podatek od nieruchomoci

XVI.4

Konserwacja czêci wspólnych nieruchomoci Miasta

XVI.5

Media rozliczane przez zarz¹dcê
XVI.5.1.

Energia

XVI.5.2.

Woda

XVI.5.3.

Gaz

XVI.5.4.

Wywóz nieczystoci

XVII.

Zaliczka na fundusz remontowy

XVIII.

Remonty w lokalach komunalnych

XIX.
XX.

Pozosta³e koszty
Obci¹¿enie Miasta z tytu³u posiadania udzia³u w nieruchomociach wspólnych RAZEM

Grunty komunalne (poz. XXI-XXIII)
XXI.

Koszty eksploatacyjne RAZEM

XXII.

Wynagrodzenie za zarz¹dzanie

XXIII.

Koszty utrzymania gruntów komunalnych RAZEM

Gara¿e (poz. XXIV-XXVII)
XXIV.

Koszty eksploatacyjne RAZEM

XXV.

Wynagrodzenie za zarz¹dzanie

XXVI.

Remonty RAZEM

XXVII. Koszty utrzymania gara¿y RAZEM
POZOSTA£E (XXVIII-XXIX)
XXVIII.

VAT odprowadzony do US

XXIX.

Pozosta³e koszty

XXV.

Koszt utrzymania komunalnego zasobu lokalowego RAZEM
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Powy¿sze rozwi¹zanie  pozornie tylko ryzykowne
dla miasta  wzmacnia kontrolê nad wydatkowaniem rodków publicznych. Odpowiednia klauzula
w umowie o zarz¹dzanie, stanowi¹ca np. o natychmiastowym rozwi¹zaniu umowy z winy zleceniobiorcy w momencie wy³apania zamierzonej defraudacji rodków publicznych przez zleceniobiorcê,
na³o¿y na tego ostatniego dostateczne narzêdzie
wymuszaj¹ce uwa¿ne rozliczenia z podwykonawcami zgodnie z planem zarz¹dzania zaakceptowanym przez Miasto. Pracownicy nadzoru w³acicielskiego za, maj¹c do skontrolowania mniejsz¹ liczbê przelewów, znacznie lepiej wywi¹¿¹ siê z tego
zadania.
W celu wzmocnienia kontroli przez Miasto nad wydatkami bie¿¹cymi zwi¹zanymi z utrzymaniem Zasobu sugeruje siê równie¿ zmieniæ sposób kontraktowania podwykonawców us³ug. W obecnym systemie s¹ oni wybierani poprzez osobne przetargi
w przypadku ka¿dego rodzaju us³ugi. Proponuje siê
przejcie do systemu, w którym oferent startuj¹cy
w przetargu na zarz¹dzanie Zasobem, w kryteriach
oceny oferty zobowi¹zany bêdzie umieciæ obok
wynagrodzenia za zarz¹dzanie budynkami i administrowanie lokalami  równie¿ stawkê za eksploatacjê Zasobu (utrzymanie czystoci, przegl¹dy
techniczne, koszty finansowe itp.) oraz stawkê robocizny zwi¹zanej z konserwacj¹ i remontami bie¿¹cymi. W wyniku przyjêcia powy¿szego rozwi¹zania, nadzór w³acicielski zostanie zwolniony z
obowi¹zku kontroli wszystkich p³atnoci zwi¹zanych z bie¿¹cym utrzymaniem Zasobu (poza fakturami za zakup materia³ów do konserwacji, które
bêd¹ rozliczane zaliczkowo), bowiem wiêkszoæ
kosztów zostanie ustalona na pocz¹tku wspó³pracy i cile okrelona w umowie o zarz¹dzanie i administrowanie. Wskazany powy¿ej sposób kontraktowania zarz¹dcy pozwoli jednoczenie Miastu na
pozyskanie wiarygodnego partnera, znaj¹cego Zasób i zorientowanego w poziomie racjonalnych
kosztów zwi¹zanych z jego utrzymaniem.
Dodatkowym zabezpieczeniem dla Miasta, zwi¹zanym z opisan¹ powy¿ej zmian¹ systemu kontraktowania zarz¹dców Zasobu, bêdzie równie¿ wprowadzenie  w systemie analogicznym do wyp³at
wynagrodzenia za zarz¹dzanie i administrowanie 
wyp³acania zarz¹dcy z miesiêczn¹ czêstoci¹ wynagrodzenia za eksploatacjê Zasobu oraz za robociznê zwi¹zan¹ z jego konserwacj¹. Miasto nie bêdzie musia³o kontrolowaæ ka¿dej wyp³aty, z uwagi
na fakt, ¿e dane stawki zostan¹ zatwierdzone ju¿ w
momencie wyboru danego zarz¹dcy.
6.7.3. Liczba podmiotów zarz¹dzaj¹cych Zasobem.
W przypadku danej gminy, liczba zarz¹dców mo¿e
przybraæ postaæ pocz¹wszy od jednego zleceniobiorcy (sytuacja charakterystyczna np. dla wielu
rednich i ma³ych polskich gmin,), po strukturê z³o¿on¹ z kilku konkuruj¹cych ze sob¹, niezale¿nych
od gminy podmiotów.
W przypadku Sopotu, bior¹c pod uwagê wielkoæ
zasobu komunalnego, modelem optymalnym jest
rozwi¹zanie przewiduj¹ce 2-3 wykonawców us³ugi zarz¹dzania nieruchomociami. Na trafnoæ wyboru powy¿szej liczby operatorów wskazuj¹ kilkuletnie dowiadczenia Miasta.
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Ma³a liczba zarz¹dców nieruchomoci pozwala:
 ograniczyæ zbêdne obci¹¿enie bud¿etu gminy
zwi¹zane z rozbudowanym systemem nadzoru
nad dzia³alnoci¹ wielu przedsiêbiorców,
 ograniczyæ zbêdne koszty sta³e obci¹¿aj¹ce rozdrobnionych zarz¹dców, zwi¹zanych z obs³ug¹
i utrzymaniem wielu biur, struktur ksiêgowych
itp.,
 unikn¹æ biurokracji zwi¹zanej utrudnionym obiegiem dokumentacji oraz sprawozdawczoci¹,
 uruchomiæ kilka silnych podmiotów administruj¹cych nieruchomociami, stabilnych finansowo,
gwarantuj¹cych Miastu rzetelne wykonanie postanowieñ umowy o zarz¹dzanie i administrowanie Zasobem.
Zgodnoæ z regu³ami rynkowymi, w szczególnoci
wykorzystaniem nieskrêpowanej konkurencji, w
najwiêkszym stopniu przyczyniaj¹cej siê do wzrostu jakoci wiadczonych us³ug, uzyskuje siê poprzez zlecenie administrowania nieruchomociami
komunalnymi w drodze przetargu nieograniczonego.
Odnosz¹c siê w skali mikroekonomicznej do pojedynczej nieruchomoci wspólnej  organizacja zarz¹dzania mo¿e przyj¹æ dwa generalne, skrajne
warianty oraz szereg rozwi¹zañ porednich:
 w budynku wspólnotowym z udzia³em gminy istnieje jeden profesjonalny zarz¹dca nieruchomoci zarz¹dzaj¹cy zarówno nieruchomoci¹ wspóln¹, jak i administruj¹cy poszczególnymi lokalami niezale¿nie od ich typu oraz w³asnoci (np.
komunalnymi lokalami mieszkalnymi i du¿ym
lokalem u¿ytkowym maj¹cym kilku wspó³w³acicieli),
 w budynku wspólnotowym funkcjonuje kilka
osobnych firm zarz¹dzaj¹cych nieruchomociami: jedna zarz¹dzaj¹ca nieruchomoci¹ wspóln¹ (na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej), druga administruj¹ca komunalnymi lokalami mieszkalnymi (na zlecenie gminy).
Optymalnym rozwi¹zaniem, z uwagi na mo¿liwoæ
unikniêcia sporów kompetencyjnych, wydaje siê
wariant pierwszy. Dlatego te¿ sugeruje siê, by Miasto Sopot w wspólnotach mieszkaniowych, w których jest jednym z wspó³w³acicieli, g³osowa³ za
zleceniem zarz¹dzania nieruchomoci¹ wspóln¹
temu zarz¹dcy, którego wyselekcjonowa³o, w drodze przetargu nieograniczonego, na zarz¹dcê budynków i administratora lokali komunalnych.
6.7.4. System przep³ywów finansowych.
Klarownym i godnym polecenia rozwi¹zaniem jest
mechanizm, w którym czynsze z maj¹tku komunalnego wp³ywaj¹ na rachunek bankowy w³aciciela
nieruchomoci. Zarz¹dca Zasobu powinien mieæ
umo¿liwiony wgl¹d w stan konta czynszowego,
dziêki czemu jest w stanie odpowiadaæ za windykacjê nale¿noci Miasta.
Wiêkszoæ kosztów zwi¹zanych z bie¿¹c¹ obs³ug¹
Zasobu obci¹¿a zarz¹dcê, który z regu³y jest stron¹ w umowach z podwykonawcami (wy³¹czaj¹c
dostawców mediów). Przychodem zarz¹dcy, w
zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alnoci¹, jest wynagrodzenie otrzymywane za wiadczenie okrelonych
us³ug oraz okresowe, zaliczkowe p³atnoci zwi¹za-
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ne z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy,
przelewane przez Miasto na bankowy rachunek
rozliczeniowy w wysokoci wynikaj¹cej z umowy
o zarz¹dzanie i administrowanie oraz z zatwierdzanego corocznie operacyjnego planu zarz¹dzania
Zasobem.
W przypadku nieruchomoci wspólnych, zgodnie
z ustaw¹ o w³asnoci lokali przep³ywy pieniê¿ne
powinny przechodziæ przez rachunek bankowy
wspólnoty mieszkaniowej.
6.7.5. Forma prawna prywatnego zarz¹dcy Zasobu.
Forma ta mo¿e przybraæ szerok¹ gamê postaci pocz¹wszy od osoby prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wpis do ewidencji gospodarczej) i spó³ek
osobowych (najczêciej jawnych lub komandytowych), a¿ po spó³ki kapita³owe (najczêciej w formie spó³ki z o.o., rzadziej spó³ki akcyjnej).
Form¹ prawn¹ preferowan¹ przez wiêkszoæ gmin
decyduj¹cych siê na restrukturyzacjê zarz¹dzania,
jest spó³ka z o.o., gdy¿ jest ona optymalna w dzisiejszym otoczeniu prawnym i spo³ecznym do zarz¹dzania nieruchomociami, z uwagi na:
 stabiln¹ konstrukcjê prawn¹ wynikaj¹c¹ z jasnych ram nakrelonych przez kodeks spó³ek
handlowych,
 wymóg okrelonego kapita³u za³o¿ycielskiego
(minimum 50 tys. z³),
 koniecznoæ prowadzenia pe³nej rachunkowoci,
 mo¿liwoæ uzyskania przez zleceniodawcê 
gminê b¹d wspólnotê mieszkaniow¹  wiarygodnych informacji na temat kondycji finansowej zleceniobiorcy, jego dzia³alnoci i historii
poprzez analizê rocznych bilansów i sprawozdañ
finansowych udostêpnianych przez archiwa rejestrów handlowych prowadzonych przez rejonowe s¹dy gospodarcze.
Dodatkowo, nale¿y zabezpieczyæ interesy zleceniodawcy poprzez wystawienie przez zarz¹dcê nieruchomoci weksla w³asnego in blanco na okrelon¹ sumê (zazwyczaj kilkadziesi¹t tys. z³.).
We wszystkich powy¿szych przypadkach, zgodnie
z art. 186 ust. 3 UGN, przedsiêbiorcy prowadz¹cy
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zarz¹dzania
nieruchomociami zobowi¹zani s¹ posiadaæ ubezpieczenie OC (kontraktowe i deliktowe) w zwi¹zku
z wykonywanym zawodem. Wymóg posiadania
ubezpieczenia OC powinien byæ, zgodnie z ustaw¹
o gospodarce nieruchomociami, wzmiankowany
w umowie o administrowanie zawartej przez Miasto z prywatnym przedsiêbiorc¹.
6.7.6. Zakres obowi¹zków firmy zarz¹dzaj¹cej Zasobem.
Zakres ten mo¿e obejmowaæ zadania pocz¹wszy
od funkcji typowo administracyjnych (m. in. planowanie dzia³ania w horyzoncie krótko- oraz d³ugofalowym, bezporedni kontakt z najemcami, naliczanie nale¿noci i wystawianie faktur, bie¿¹ca
windykacja czynszów) i zarz¹dzania technicznego
(bie¿¹ce utrzymanie nieruchomoci i konserwacja,
zarz¹dzanie dostawcami mediów, nadzór nad remontami i modernizacjami nieruchomoci), a¿ po
ca³¹ gamê dzia³añ charakterystycznych dla pe³nego zarz¹dzania nieruchomociami.
Optymalnym w opinii specjalistów rozwi¹zaniem
wydaje siê byæ sytuacja, w której zarz¹dca posia-
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da w swojej ofercie szerokie spektrum us³ug z poziomu operacyjnego i strategicznego, bowiem to
w³anie on jest najbli¿ej mieszkañca i stosunkowo
najlepiej zna oczekiwania swoich klientów.
Funkcje wykonywane przez zarz¹dcê nieruchomoci szczegó³owo nakrelone s¹ w umowie o zarz¹dzanie. Wród funkcji tych mo¿na wyró¿niæ w szczególnoci:
 prowadzenie, przy wspó³pracy z jednostk¹ nadzoru w³acicielskiego, ewidencji nieruchomoci
komunalnych i ich u¿ytkowników,
 eksploatacja zasobu w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 utrzymywanie (bezporednio b¹d poprzez podwykonawców) nieruchomoci i terenów do nich
przyleg³ych w nale¿ytym stanie technicznym oraz
sanitarno-porz¹dkowym,
 wykonywanie czynnoci operacyjnych w imieniu gminy zwi¹zanych z obs³ug¹ najemców,
 zawieranie (w imieniu i na rzecz Miasta) oraz koordynacja wykonania umów o dostawy mediów
i us³ug komunalnych dla u¿ytkowników nieruchomoci,
 zarz¹dzanie finansami i ksiêgowoæ, w³¹czaj¹c w
szczególnoci:
 wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z naliczaniem nale¿noci za nieruchomoci i windykacjê
tych nale¿noci,
 prowadzenie ksiêgowoci bud¿etowej dotycz¹cej obs³ugi Zasobu,
 utrzymanie zasobu w nale¿ytym stanie technicznym, w³¹czaj¹c w szczególnoci:
 realizowanie (bezporednio b¹d poprzez podwykonawców) konserwacji i drobnych remontów w zakresie ustalonym w umowie o zarz¹dzanie,
 realizowanie  na zasadzie inwestora zastêpczego  remontów zleconych lub zatwierdzonych
przez jednostkê nadzoru w³acicielskiego,
 wspó³pracê z jednostk¹ nadzoru w³acicielskiego oraz orodkiem pomocy spo³ecznej w realizacji zadañ zwi¹zanych z rozdzia³em dodatków
mieszkaniowych.
Zarz¹dcy dzia³aj¹ w oparciu o umowê o zarz¹dzanie oraz o zbiorcze, przygotowane dla ca³ego powierzonego danemu przedsiêbiorcy na mocy umowy zasobu, plany zarz¹dzania. Zbiorcze plany zarz¹dzania s¹ natomiast przygotowywane przez zarz¹dców na podstawie planów rzeczowo-finansowych opracowanych indywidualnie dla ka¿dego
budynku.
Jednostka nadzoru w³acicielskiego, na bazie zbiorczych planów zarz¹dzania sporz¹dzonych przez
zarz¹dców nieruchomoci zakontraktowanych
przez Miasto, aktualizuje corocznie Wieloletni program gospodarowania, który powinien stanowiæ
dokument krocz¹cy, siêgaj¹cy zawsze horyzontu kolejnych 5 lat.
6.7.7. Scenariusz wdro¿enia dalszej restrukturyzacji zarz¹dzania.
W Wariancie rozwojowym zaleca siê, by Miasto Sopot przyst¹pi³o do kontynuacji restrukturyzacji zarz¹dzania zasobem komunalnym.
Dwie z trzech umów o administrowanie Zasobem
zostan¹ wypowiedziane w roku 2002 z uwagi na:
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nanej w Wieloletnim programie gospodarowania, przekraczaj¹ oczekiwane przez W³adze Miasta wysokoci.
Dziêki ww. rozwi¹zaniu, koszt bie¿¹cej obs³ugi budynków komunalnych, wynosz¹cy dzi 549.019 z³ w ujêciu
kwartalnym, tj. 3,38 z³/m2 p.u. budynku komunalnego (z
wynagrodzeniem administratora) powinien zrównaæ siê
z poziomem kosztów utrzymania nieruchomoci wspólnej w budynkach wspólnotowych (w których kontrola
kosztów jest prowadzona skuteczniej przez w³acicieli
lokali wykupionych!). Przyjmuj¹c wiêc stawkê 0,94 z³/m2
p.u. lokalu z budynku wspólnotowego jako docelow¹,
koszt utrzymania bie¿¹cego budynków w 100% komunalnych powinien wiêc wynosiæ w 2002 r. 610.248 z³
(0,94 z³/m2 x 54.100 m2), a nie jak sygnalizuj¹ obecni zarz¹dcy 2.780.336 z³.
Szacunkowe oszczêdnoci Miasta po przeprowadzeniu dalszej restrukturyzacji w wariancie rozwojowym wynios¹ 2.170.088 z³ w roku 2003, a wiêc 8.680.000 z³ w horyzoncie dalszego planowania Wieloletniego programu
gospodarowania (4 lat).
Przetarg pozwoli równie¿ zunifikowaæ sposób prowadzenia sprawozdawczoci finansowej przez zarz¹dców Zasobu.
Dzia³ania podjête zmierz¹ w kierunku szybszej poprawy stanu technicznego Zasobu oraz zwiêkszenia czytelnoci zarz¹dzania kosztami oraz podniesienia jakoci obs³ugi najemców komunalnych, a tak¿e Miasta  jako udzia³owca w nieruchomociach wspólnych.
Harmonogram zadaniowo-czasowy usprawnienia zarz¹dzania zasobem mieszkaniowym Miasta Sopot w wariancie rozwojowym przedstawiono w tab. 17.

 stosunkowo wysokie koszty bie¿¹cego utrzymania
czêci wspólnych budynków w 100% komunalnych,
 zawarcie 2 z 3 umów na czas nieoznaczony co pozostaje w sprzecznoci z zasadami równego traktowania zleceniobiorców oraz umo¿liwienia sprawiedliwej konkurencji pomiêdzy podmiotami ubiegaj¹cymi siê o zlecenie (wyra¿onymi w ustawie o zamówieniach publicznych),
 planowan¹ zmianê kluczowych warunków umów
(rozszerzenie kryteriów cenowych dotycz¹cych kosztów bie¿¹cego utrzymania komunalnego zasobu lokalowego),
 niejednorodne planowanie oraz sprawozdawczoæ
finansow¹ prowadzon¹ przez obecne administracje
budynków komunalnych oraz problemy z jej ujednoliceniem.
Obydwie umowy zawarte s¹ na czas nieokrelony i posiadaj¹ warunek 3-miesiêcznego okresu wypowiedzenia z³o¿onego na koniec kwarta³u. Trzecia umowa (Administracja budynków LIDOM), zawarta jest na czas oznaczony (od 01.04.2002 do 31.03.2004 r.).
Miasto zorganizuje przetarg nieograniczony na zarz¹dzanie i administrowanie budynkami komunalnymi oraz
administrowanie lokalami komunalnymi w budynkach
wspólnotowych na zmienionych zasadach. Zmiana powinna dotyczyæ g³ównie kryteriów przetargowych, jak
i okresu trwania umowy.
Jako kryterium w przetargu ustalona byæ powinna,
obok wynagrodzenia zarz¹dcy i administratora Zasobu,
równie¿ wysokoæ kosztów jednostkowych bie¿¹cego
utrzymania budynków komunalnych, które w istniej¹cej
w 2002 r. sytuacji, bazuj¹c na analizie finansowej wyko-

TAB. 17: HARMONOGRAM ZADANIOWO-CZASOWY USPRAWNIENIA ZARZ¥DZANIA W SOPOCIE
III

II

I

XII

XI

X

2003
IX

VIII

VII

Opis zadania

VI

2002
Lp.

Odpowiedzialnoæ

1.

PRZYGOTOWANIE, KONSULTACJE ORAZ
PODJÊCIE PRZEZ ZARZ¥D MIASTA
UCHWA£Y O WDRO¯ENIU
RESTRUKTURYZACJI

WL UM,
Zarz¹d Miasta

2.

WYPOWIEDZENIE 2 Z 3
DOTYCHCZASOWYCH UMÓW
ADMINISTROWANIA

Zarz¹d Miasta

3.

WYSTAPIENIE I UZYSKANIE ZGODY
PREZESA UZP NA ZLECENIE
ZARZ¥DZANIA KOMUNALNYM ZASOBEM
NA OKRES 5 LAT

4.

PRZYGOTOWANIE ORAZ ZATWIERDZENIE
SIWZ ORAZ STANDARYZACJI ZAKRESU
I JAKOCI US£UGI ZARZ¥DZANIA
NIERUCHOMOCIAMI

5.

PRZETARG NA WYBÓR ZARZ¥DCÓW
NIERUCHOMOCI KOMUNALNYCH

6.

PRZEKAZANIE ZASOBU ZARZ¥DCOM,
PRZYGOTOWANIE TRZYLETNIEGO I
ROCZNEGO PLANU ZARZ¥DZANIA
POWIERZONYM ZASOBEM

7.

ORGANIZACJA ZEBRAÑ WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH Z UDZIA£EM MIASTA.
MIASTO G£OSUJE ZA POWIERZENIEM
ZARZ¥DZANIA ZAKONTRAKTOWANYM
ZARZ¥DCOM

WL UM, Zarz¹d
Miasta

WL UM,
eksperci zewnêtrzni,
Zarz¹d Miasta
WL UM,
Zarz¹d Miasta
WL UM, administracje
budynków, zarz¹dcy
nieruchomoci
Wspólnoty
mieszkaniowe, WL
UM, administracje
budynków, zarz¹dcy
nieruchomoci
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