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 UCHWAŁA Nr VII/52/2011
Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 404 we wsi  Charzykowy gm. Chojnice.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy w związku z art. 
3 ust. 1, art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.  1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 
124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr  119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i nr 155, poz. 1043) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr  80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17 poz.  128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675), stwierdzając zgodność z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chojnice”, uchwalonym uchwałą 
Nr XXXII/418/98 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 
kwietnia 1998 roku wraz ze zmianami,

Tytuł I
Rada Gminy uchwala:

§ 1

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługi działki nr 404 we wsi Charzykowy gm. Chojnice, 
w  granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2

  Plan obejmuje teren działki nr 404 położony na północ-
ny wschód od drogi powiatowej Chojnice – Funka, we 
wschodniej części wsi Charzykowy gm. Chojnice.

§ 3

  Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 

oznaczone na rysunku planu literami MNU;
2) teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu 

literami KDX;
3) teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na 

rysunku planu literami KDWD;

4) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na rysunku 
planu literami KDZ.

§ 4

  Brak treści
1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stano-

wiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich  inansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące 
oznaczenia graiczne:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle 
określone,

3) maksymalne nieprzekraczalne linia zabudowy,
4) linie wymiarowe.

§ 5

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu okre-

ślone w Rozdziale 2 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 

Rady Gminy;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu 

miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszej 
uchwały;

4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć minimalną odległość projektowanego 
budynku od linii rozgraniczających  przylegających dróg 
i przejścia pieszego;

6) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem składającym się z  liczby 
wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określają-
cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania 
terenu;

7) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie 
standardów jakości środowiska określonych w obowią-
zujących przepisach odrębnych;

8) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące 
na dzień realizacji inwestycji określonych  niniejszą 
uchwałą.
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Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6

  Brak treści
1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgrani-

czającymi:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1 MNU i 2 MNU;

2) teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 3 KDX;

3) teren drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4 KDWD;

4) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 5 KDZ.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 na terenach 1 MNU i 2 MNU, o których mowa w ust. 1 

pkt 1:
1) dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą,

b) zabudowę usługową (w tym handlową) wolno 
stojącą lub wprowadzenie funkcji usługowej do 
budynku mieszkalnego;

c) lokalizację budynków gospodarczych (względnie 
garaży) lub gospodarczo – garażowych wolno 
stojących lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych i  usługowych, tworzących z nimi 
jednolitą bryłę architektoniczną;

d) wszelką działalność usługową (w tym handlową) 
spełniającą wymóg określony w ust. 3 pkt 4;

e) realizację ogrodzeń o wysokich walorach este-
tycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otocze-
niem;

f) podział na max. 7 działek budowlanych o po-
wierzchni min. 900 m2 z uwzględnieniem kątów 
prostych, zgodnie z rysunkiem planu, na którym 
wyznaczono  orientacyjne linie podziału we-
wnętrznego terenów o tym samym sposobie 
użytkowania;

2) wprowadza się zakaz:
a) lokalizowania garaży blaszanych,
b) budowy ogrodzeń pełnych, w tym szczególnie z 

elementów prefabrykowanych;
3) ustala się obowiązek zachowania maksymalnych 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreślonych na 
rysunku planu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) w granicach obszaru objętego planem należy prze-

strzegać przepisów zawartych w rozpo- rządzeniu Nr 
53/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r.   
w sprawie Zaborskie- go Parku Krajobrazowego;

2) uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające 
z położenia w granicach otuliny Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”, zawarte w rozporządzeniu  Mini-
stra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustanowienia Planu Ochrony dla Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 230, poz. 1545);

3) zagospodarowanie terenu w granicach obszaru 
objętego planem musi być zgodne z przepi- sami 
dotyczącymi ochrony obszarów Natura 2000, a więc 
nie  może pogorszyć stanu sie- dlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt znajdujących 
się w granicach przedmiotowego terenu oraz w bez-
pośrednim  jego sąsiedztwie, w obszarze Natura

 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009, zgodnie z wy-
mogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody;

  4) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
na przedmiotowym terenie działalności usługowej 
winien być bezwzględnie ograniczony do granic te-
renu, do  którego inwestor posiada tytuł prawny, a 
znajdujące się na nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne 
środki ochrony przed  tymi uciążliwościami - do-
tyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania 
pojazdów;

  5) wody opadowe spływające z terenów utwardzo-
nych i zanieczyszczonych winny być podczyszczone 
w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań  
określonych w przepisach odrębnych;

  6) gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami przepisów odręb-
nych, w tym w szczególności z ustawą o odpadach 
–  należy dążyć do objęcia wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych oraz dążyć do upowszechnienia se-
lektywnej zbiórki  odpadów wśród mieszkańców z 
zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą;

  7) należy stosować nawierzchnie przepuszczalne 
(gruntowe) i półprzepuszczalne do utwardzenia 
dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz cią-
gów pieszych;

  8) na etapie projektu budowlanego dla planowanej 
zabudowy zalecane jest uwzględnienie właściwości 
geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;

  9) zaleca się wprowadzenie zieleni towarzyszącej, 
zgodnej z miejscowymi warunkami siedliskowy-
mi;

10) zaleca się stosowanie zieleni izolacyjnej przy 
ciągach komunikacyjnych oraz innych rozwiązań 
technicznych zapobiegających przekroczeniu stan-
dardów  akustycznych;

11) w zakresie robót kubaturowych zaleca się ograni-
czenie makroniwelacji do niezbędnego minimum;

12) budynki należy projektować w sposób zapewniający 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otacza-
jącą zabudowę;

13) zabudowa nie może cechować się agresywną formą 
i kolorystyką, pokrycie dachów dachówką ceramicz-
ną lub materiałami przypominającymi wyglądem 
w/w  pokrycie – w kolorach naturalnej cegły (zakaz 
stosowania kolorów jaskrawoczerwonych) lub 
brązowym matowym;

14) przy realizacji i użytkowaniu planowanego zagospo-
darowania terenu należy zastosować takie rozwią-
zania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby  maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ 
na środowisko;

15) miejsca postoju i konserwacji maszyn budowla-
nych, urządzeń związanych z realizacją zapisów 
planu, obsługą inwestycji itp., nie mogą stanowić 
źródła  zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo 
– wodnego;

16) na granicy funkcji mieszkaniowej muszą być speł-
nione normy w zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu;

17) uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej 
w sprawie gatunków dziko występujących roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną, zgodnie z  
obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
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5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: przestrzeń publiczną w granicach 
obszaru objętego planem stanowi teren drogi publicz-
nej  zbiorczej 5 KDZ, wymieniony w ust. 1 pkt 4.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gaba-
ryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości max. 

II kondygnacje nadziemne (parter + poddasze użyt-
kowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza 
do  1,2 m) z możliwością podpiwniczenia i max.  
10,5 m npt licząc od średniej rzędnej terenu na dłu-
gości elewacji w linii zabudowy do górnej krawędzi 
kalenicy;

3) budynki gospodarcze, gospodarczo – garażowe i 
garaże parterowe o wysokości max. 7,0 m npt licząc 
od średniej rzędnej terenu na długości elewacji w 
linii  zabudowy do górnej krawędzi kalenicy;

4) poziom posadowienia parteru budynków - max.  
0,6 m powyżej średniej pierwotnej wysokości te-
renu;

5) dachy wysokie z głównymi połaciami w układzie 
dwuspadowym o jednakowym kącie ich nachylenia 
od 35o do 52o, kryte dachówką ceramiczną lub  ma-
teriałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycie 
- w kolorach naturalnej cegły lub brązowym – mato-
wym;

6) architektura projektowanych garaży, budynków 
gospodarczych, gospodarczo – garażowych i usługo-
wych musi harmonizować z architekturą budynków  
mieszkalnych;

7) zaleca się stosowanie w elewacjach naturalnych 
materiałów wykończeniowych takich jak: kamień, 
drewno,

8) zabudowa działki nie może przekroczyć 30% jego 
powierzchni;

9) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 50% 
powierzchni działki biologicznie czynnej.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych: nie  ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości objętych planem miejscowym: zgodnie z 
ust. 2 pkt 1 lit. f.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające przejścia pieszego 

3 KDX w pasie o szerokości 3,0 m;
2) ustala się linie rozgraniczające dróg w pasach o 

szerokościach zgodnych z rysunkiem planu:
a) 10,0 m drogi wewnętrznej dojazdowej 4 KDWD, 

zakończonej placem do zawracania o wymiarach 
20,0m x 20,0 m, (jezdnia szerokości min. 5,0 m 
oraz co  najmniej jednostronny chodnik szero-
kości min. 2,0 m),

b) 30,0 m drogi publicznej zbiorczej 5 KDZ, przezna-
czonej docelowo dla realizacji celów publicznych 
jako obejścia wsi Charzykowy w ciągu drogi 
publicznej;

3) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych 
działek budowlanych wyłącznie z drogi wewnętrz-
nej dojazdowej 4 KDWD;

4) na każdej z wydzielonych działek budowlanych na-
leży przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garaż dla samochodów użytkowników stałych 
i 1  miejsce postojowe dla samochodów użytkow-
ników przebywających okresowo, a w przypadku 
działalności usługowej, w ilości niezbędnej dla 
proilu prowadzonej  działalności, w tym dla usłu-
gobiorców;

5) na terenach przejścia pieszego oraz dróg dopuszcza 
się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń 
infrastruktury technicznej;

6) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci 
wodociągowej;

7) odprowadzenie ścieków wyłącznie do wiejskiego 
systemu kanalizacji sanitarnej;

8) nie zanieczyszczone wody opadowe z połaci da-
chowych mogą być odprowadzane bezpo- średnio 
do gruntu w granicach terenu lub gromadzone w 
zbiornikach  w celu późniejszego ich wykorzystania 
– wówczas należy wskazać lokalizację zbiorników 
na etapie sporządzania projektu budowlanego;

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:
a) zasilanie terenów z projektowanej linii kablowej 

niskiego napięcia, wyprowadzonej z projektowa-
nej stacji transformatorowej,

b) lokalizacja projektowanej stacji poza północno 
- zachodnią granicą opracowania planu,

c) linię kablową niskiego napięcia prowadzić po-
przez złącza kablowo - pomiarowe, zabudowane 
w linii ogrodzenia działek, z dostępem do dro-
gi,

d) dopuszcza się realizację uzbrojenia elektroener-
getycznego w drodze wewnętrznej pod warun-
kiem wyprzedzającego uregulowania spraw 
formalno - prawnych  dla ułożenia i eksploatacji 
sieci na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych,

e) w przypadku nie uregulowania spraw formalno 
- prawnych na ułożenie sieci kablowej niskiego 
napięcia i zabudowę złączy kablowo - pomia-
rowych w drodze  wewnętrznej, alternatywnie 
złącza i szafki pomiarowe należy zabudować 
w liniach rozgraniczających drogi publicznej,  
z których należy wyprowadzić zalicznikowo linie  
niskiego napięcia do poszczególnych projekto-
wanych budynków;

10) realizacja sieci telekomunikacyjnej na warunkach 
określonych przez operatora telekomunikacyjnego 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł 
własnych – do celów grzewczych zaleca się stoso-
wanie paliw ekologicznych lub niskoemisyjnych 
(np.:  elektryczne, olejowe lub gazowe), a plano-
wane wykorzystanie terenu nie może powodować 
pogorszenia warun- ków aerosanitarnych w grani-
cach obszaru objętego  planem.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w 
przypadku  zbywania nieruchomości ustala się stawkę 
w wysokości 30%.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz publikacji na stronie 

internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od  daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/52/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/52/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i  
usługi działki nr 404 we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
  W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 
w dniach od 07 lutego 2011 r. do 07 marca 2011 r. oraz 
w  terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 21 marca  
2011 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/52/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich  inansowania do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzen- nego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 404 we 
wsi  Charzykowy gm. Chojnice.
  Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych  
w projekcie miejscowego planu nie wymaga ponosze-
nia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji 
z zakresu  infrastruktury technicznej, które są zadaniami 
własnymi gminy. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu 
przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Dla realizacji  
zamierzeń budowlanych obiektów określonych w projekcie 
miejscowego planu należy wykonać ich przyłączenie do 
odpowiednich sieci. Koszt wykonania przyłączeń  obciąża 
inwestora realizującego inwestycję.

1434

 UCHWAŁA Nr XLII/223/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

 z dnia 13 października 2010 r.

 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie podmiotom 
nie zaliczanym do sektora inansów publicznych i nie działających  w celu osiągnięcia zysku, sposobu  

jej rozliczania oraz sposobu wykonywania zadania zleconego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.  221 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o inansach publicz-
nych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 
Mikołajki Pomorskie uchwala co  następuje:

§ 1

  Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji 
na inne zadania niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i  wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz sposobie 
kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego.

§ 2

  Określone w uchwale zasady udzielania dotacji z budże-
tu Gminy Mikołajki Pomorskie mają zastosowanie do pod-
miotów nie zaliczanych do sektora inansów  publicznych i 
nie działających w celu osiągnięcia zysku a wykonujących 
inne zlecone zadania publiczne związane z realizacją zadań 
gminy, niż określone w ustawie, o  której mowa w § 1.

  § 3

  Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie 
dotacji, o których mowa w § 1 jest ujęcie w budżecie Gmi-
ny Mikołajki Pomorskie na dany rok budżetowy wykazu  
zadań zaplanowanych do realizacji oraz wysokość dotacji 
przewidzianych na ich realizację.

§ 4

  Realizacja zadań publicznych, przez podmioty, o których 
mowa w § 2, może mieć formę: 1) powierzenia wykony-
wania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na  
inansowanie ich realizacji, 2) wspierania wykonywania 

zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na doinan-
sowanie ich realizacji.

§ 5

1. Wspieranie i powierzenie, o których mowa w § 4, 
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert.

2. Powierzenie zadania może nastąpić w innym trybie niż 
określony w ust. 1, jeżeli dane zadanie można zrealizo-
wać efektywniej i oszczędniej, w trybie ustawy prawo  
zamówień publicznych przy porównywalności metod 
kalkulacji oraz porównywalności opodatkowania.

§ 6

1. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza otwarty kon-
kurs ofert, co najmniej na 21 dni od dnia ukazania się 
ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać 
następujące informacje; 1) nazwę i siedzibę ogłasza-
jącego konkurs, 2) rodzaj zadania, 3) miejsce i termin  
składania ofert, 4) termin i warunki realizacji zadania, 
5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania, 6) termin, tryb i kryteria stosowane 
przy  dokonywaniu wyboru oferty, 7) zastrzeżenie o pra-
wie odwołania otwartego konkursu ofert, przedłużeniu 
terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia  
konkursu, zmiany wysokości środków na realizację 
zadania.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 Wójt Gminy poda 
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Pub-
licznej, oraz w miejscu przeznaczonym na  zamieszcza-
nie ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, a 
w zależności od rodzaju zadania może być ogłoszone 
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub  lokalnym.


