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§ 15

1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa zwykłą więk-
szością głosów przy udziale 25% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców sołectwa. Wniosek w sprawie 
odwołania winien posiadać pisemne uzasadnienie.

2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa na skutek 
niewywiązywania się z obowiązków, naruszania po-
stanowień Statutu sołectwa i nierespektowania uchwał 
zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia się czynu dys-
kwalifi kującego w opinii środowiska.

3. Zebranie wiejskie ma obowiązek wysłuchania racji 
przedstawionych przez sołtysa.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie sołtysa nie uzyskał więk-
szości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być 
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem 
pozostałych członków rady sołeckiej. Do czasu wyboru 
nowej rady sołeckiej obowiązki pełni dotychczasowa 
rada.

§ 16

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub po-
zostałych członków rady sołeckiej – zebranie wiejskie 
podejmie uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu 
z pełnienia obowiązków sołtysa lub członka rady so-
łeckiej, zwykłą większością głosów, nie później niż w 
ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji. Wobec 
rezygnacji sołtysa § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio, 
do członków rady sołeckiej.

2. Niepodjęcie przez zebranie wiejskie uchwały w terminie 
wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem 
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w 
którym powinna być podjęta uchwała.

§ 17

  Nieudzielenie sołtysowi i radzie sołeckiej absolutorium 
jest równoznaczne z ich odwołaniem.

§ 18

  Dla wyborów członków Komisji Rewizyjnej niniejszą 
ordynację wyborczą stosuje się odpowiednio.

§ 19

1. Podstawą unieważnienia wyborów sołtysa (czy człon-
ków rady sołeckiej) są:
1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych 

przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (np. na-
ruszenie zasady tajności głosowania czy głosowania 
bezpośredniego),

2) naruszenie przepisu Statutu Sołectwa (czy Gminy), 
mające wpływ na ważność wyborów.

§ 20

1. O ile wybory na sołtysa nie doszły do skutku z powodu 
ich bojkotu przez uprawnionych mieszkańców sołectwa, 
dotychczas urzędujący sołtys sprawuje swój mandat tak 
długo, aż zostanie wybrany nowy sołtys.

2. Celem wyprowadzenia z impasu społeczności sołeckiej 
należy zwoływać zebrania wyborcze aż do skutku, kon-
sultując jednocześnie przyczyny bojkotu z radą sołecką, 
wpływowymi miejscowymi organizacjami oraz osoba-
mi fi zycznymi, aby dzięki ich autorytetowi doprowadzić 
do skutecznego rozwiązania impasu.

§ 21

  Ordynacja wyborcza, będąca załącznikiem do Statutu 
Sołectwa wchodzi w życie jednocześnie z uchwaleniem 
przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radę Gminy 
Statutu Sołectwa.
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 UCHWAŁA Nr XLIV/729/2010

Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 70/6, 70/7

i 70/8 obręb Rębiechowo, gmina Żukowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmia-
nami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr 70/6, 70/7 i 70/8, 
położonych w miejscowości Rębiechowo zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XXII/354/2000 z dnia 
31 maja 2000 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 477 z dnia 11 
sierpnia 2000 r.:

  zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej” w ppkt b, otrzymuje brzmie-
nie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i 
technologicznych – do czasu realizacji wiejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po 
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zli-
kwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

§ 2

  Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzyg-
nięcie o sposobie realizacji oraz zasadach fi nansowania 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz 
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu 
projektów zmian miejscowych planów.
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§ 3

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Żukowo.

§ 4

1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Żukowo.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie

Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/729/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich fi nansowania zgodnie z przepisami 
o fi nansach publicznych wynikających z rozwiązań pro-
jektów zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy 
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:

 PAKIET 1:

1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwasz-

czyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi 

Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548, 

549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
 PAKIET 2:

26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;

33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żuko-
wo;

34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żu-
kowo;

35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrze-

szewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
   PAKIET 3:

49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i 

157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej gra-

nicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami 
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;

55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
  W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
  Na wyżej wymienionych terenach objętych opraco-
waniem zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewi-
dują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/729/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych 
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego następujących 
obszarów zawartych w:
 
 PAKIET 1:

1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
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7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwasz-

czyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi 

Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548, 

549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
 PAKIET 2:

26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żuko-

wo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żu-

kowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;

43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrze-
szewo;

44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
 PAKIET 3:

49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i 

157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej gra-

nicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami 
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;

55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
  W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko były wyłożone do publicznego 
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w 
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia 
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów 
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
  Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego 
ujęcia wody;
  Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na nie-
zgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żukowo.
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 UCHWAŁA Nr XLIV/730/2010

Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 321 

obręb Rębiechowo, gmina Żukowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 

Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. 
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działki nr 321, położonej 
w miejscowości Rębiechowo zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miejskiej w Żukowie Nr XII/264/2003 z dnia 30 
września 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 3 poz. 14 z dnia 9 stycznia 
2004 r.:
  zapis w załączniku nr 2 do w/w uchwały – karcie terenu 
5/314-03-02/8 w pkt 5 „Zasady obsługi infrastruktury” w 
ppkt „Ścieki”, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ście-
ków sanitarnych bytowych i technologicznych – do czasu 
realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 


