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UCHWA£A XXI/294/2000
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 wrzenia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Dworcowej
30 w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74, 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) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Dworcowej 30 w
Chojnicach w granicach okrelonych na za³¹czniku w skali 1:1000 do niniejszej uchwa³y, zwany dalej
planem.
2. Plan stanowi zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXVI/240/92 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lipca 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 171 z pón. zm.).
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 52 

§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu o którym mowa w § 1 s¹:
1) teren us³ug rzemios³a oznaczony symbolem
B 14a UR,
2) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem B 15a MN,
3) teren komunikacji oznaczony symbolem B 14a/1 KD.
§ 4.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwa³y,
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
Uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnicach,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
4) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania terenu
§ 5.1. Ustala siê teren us³ug rzemios³a oznaczony symbolem B 14a UR.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) realizacja obiektów us³ug rzemielniczych, których uci¹¿liwoæ nie bêdzie wykraczaæ poza granice w³asnoci,
2) zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej,
3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
4) zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w zachodniej czêci terenu, w s¹siedztwie z
zabudow¹ mieszkaniow¹ przy ulicy £u¿yckiej,
5) nowa zabudowa oraz wszelkie prace ziemne w
odleg³oci minimum 20,0 m od granicy terenów
kolejowych.
§ 6.1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem B 15a MN.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) zabudowa niskiej intensywnoci,
2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych,
których uci¹¿liwoæ nie bêdzie wykraczaæ poza
granice w³asnoci. Obowi¹zuje zabezpieczenie
miejsc postojowych w iloci 3 stanowiska na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
3) dopuszcza siê zabudowê do granic terenu z wy³¹czeniem granicy przyleg³ej do ul. £u¿yckiej,
4) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ wymianie,
rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu,
5) zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony ul. £u¿yckiej.
§ 7.1. Ustala siê teren komunikacji oznaczony symbolem
B 14a/1 KD  droga dojazdowa pieszojezdna o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m.
§ 8.Uchwala siê ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru objêtego planem o nastêpuj¹cej treci:
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1) zaopatrzenie w wodê istniej¹cych oraz projektowanych obiektów z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie cieków do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej,
3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów wymaga podczyszczenia zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii
nn. Pobór mocy dla projektowanych obiektów do
wysokoci mocy zapotrzebowanej przez istniej¹ce
obiekty,
5) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
6) w projektach budowlanych obowi¹zuje uwzglêdnienie wymogów obrony cywilnej i rodków technicznych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoæ s¹siedztwa linii
kolejowej, okrelonych w przepisach szczególnych,
7) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt zabytkowy prace nale¿y wstrzymaæ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
8) owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC,
9) ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub indywidualnych róde³ ekologicznych (elektryczne, olejowe lub gazowe),
10) gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 592).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXVI/240/92 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 17 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 10, poz. 171 z pón. zm.).
§ 10.Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej
op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr190/XXII/2000
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 158 po³o¿onej we wsi Borcz.
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Poz. 24

Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust.3, art.25, art.26-29 i
art. 36 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.
136 z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, 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) na wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r.
Nr 24, poz. 172 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie czêciowo na cele upraw polowych, czêciowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego
symbolami RP i MN, obejmuj¹cy dzia³kê nr 158 o pow.
ok. 2,4 ha przeznacza siê na teren obs³ugi komunikacji
 stacjê paliw p³ynnych, us³ug rzemios³a  warsztat samochodowy, us³ug komercyjnych z wy³¹czeniem us³ug
wodoch³onnych.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
KS  przeznacza siê na teren obs³ugi komunikacji  stacjê paliw p³ynnych.
Wszelkie obiekty: zbiorniki magazynowe jak i zabudowa stacji paliw winny byæ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje
paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 122, poz. 576). Ponadto zgodnie z ww.
rozporz¹dzeniem przed przyst¹pieniem do prac projektowych nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania obiektów stacji paliw p³ynnych na rodowisko gruntowowodne.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 25,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej 220 relacji Kocierzyna  Gdynia, 4,0 m od granic dzia³ki, 5,0 m od zewnêtrznego przewodu linii napowietrznej 15 kV.
Dopuszcza siê mo¿liwoæ skablowania linii 15 kV lub
zmianê przebiegu trasy w uzgodnieniu z gestorem sieci na koszt inwestora.
U, KS, UR  przeznacza siê na teren us³ug komercyjnych, obs³ugi komunikacji, us³ug rzemios³a  warsztat
samochodowy.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 30% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 25% pow. dzia³ki na
zadrzewienia i zakrzewienia, szczególnie w zachodniej
czêci dzia³ki. Gabaryty obiektów kubaturowych nie wiêcej ni¿ 12,0 m od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do obiektu do kalenicy. Dachy spadziste o k¹cie
nachylenia po³aci zawartym w przedzia³ach 22° 25° oraz
45°-50°. Obiekty kubaturowe usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi krajowej 220 relacji Kocierzyna 
Gdynia.
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2. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
Dojazd do lokalizacji z drogi krajowej 220 relacji Kocierzyna  Gdynia zaprojektowanymi zjazdami jak na
rys. planu.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi krajowej 220 relacji jak wy¿ej. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu
9,0 m  10,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków do zbiornika szczelnego
bezodp³ywowego. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nale¿y bezwzglêdnie wszystkie obiekty budowlane pod³¹czyæ do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowne
przedsiêbiorstwo.
 Wody opadowe z dróg i placów winny byæ przed
odprowadzeniem do instalacji deszczowo  przemys³owej oczyszczone do poziomu okrelonego odrêbnymi przepisami.
4. Ustalenia inne:
 Obiekty budowlane winny byæ tak zaprojektowane,
aby na granicy dzia³ki nr 158 by³y spe³nione warunki akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
 Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
 Wszelkie uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej i us³ugowej bezwzglêdnie musz¹ zawrzeæ siê w granicach w³asnoci.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu obs³ugi
komunikacji  stacja paliw p³ynnych, terenu us³ug rzemios³a  warsztat samochodowy, terenu us³ug komercyjnych na dzia³ce nr 158 we wsi Borcz w gminie Somonino
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali
1:1000
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania ( cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny stacji paliw KS,
d) tereny us³ug komercyjnych U,
e) tereny us³ug rzemios³a UR,
f) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
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§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Hudela

Gdañsk, dnia 15 stycznia 2001 r.
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PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/9361-B/182/6/2000/I/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr
91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
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na wniosek
z dnia 12 grudnia 2000 r.
(data wp³ywu: 19 grudnia 2000 r.)
M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I
z siedzib¹ we W³adys³awowie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001313830
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 14 stycznia 2000 r. Nr OGD
 820/9361-B/12/99/PA w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do
dnia 31 marca 2001 r.,
2) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 14 stycznia 2000 r. Nr OGD  820/9361-B/12/99/PA, która to
zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesjê na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/838/9361/W/
3/99/MJ z dnia 18 maja 1999 r., ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 14 stycznia 2000 r. Nr OGD  820/
9361-B/12/99/PA i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2000 r.
(Nr 10, poz. 44). W powy¿szej decyzji zosta³ ustalony
okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r.
Pismem z dnia 12 grudnia 2000 r. (znak: MSM/66/2000,
data wp³ywu:19 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem o zmianê powy¿szej
decyzji w zakresie, okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at poprzez ustalenie
nowego okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at
w taryfie w taki sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony
do dnia 31 marca 2001 r. oraz dostosowanie taryfy do
zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne.
W trakcie prowadzonego postêpowania wyjaniaj¹cego
Przedsiêbiorstwo przed³o¿y³o stosowne dokumenty i
wyjanienia na potwierdzenie podnoszonych we wniosku okolicznoci.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
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czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych w czasie, gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
I tak, art. 45 ustawy  Prawo energetyczne w jego nowym brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a kalkuluj¹ stawki op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby
udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. Zmieniony zosta³ równie¿
art. 7 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z ust. 5 tego
przepisu stawki op³at za przy³¹czenie do sieci przewidziane
w za³o¿eniach do gminnego planu zaopatrzenia w ciep³o
kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê
o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego
zapotrzebowania na ciep³o, uwzglêdniaj¹cym miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki
rozwoju gminy, okrelone w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednoczenie art. 5 powo³anej ustawy o zmianie ustawy 
Prawo energetyczne stanowi, ¿e taryfy sporz¹dzone na
podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów zachowuj¹ wa¿noæ po dniu 1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim
nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie upowa¿nieñ, w
brzmieniu nadanym t¹ ustaw¹.
Ponadto, do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053), zgodnie z którym taryfy obowi¹zuj¹ce
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000
r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555 ) i dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie do sieci i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych
do przepisów art. 7 ust.5 i art. 45 ust.5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia
30 czerwca 2001 r.
Tak wiêc zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki
sposób, aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z
wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci
taryfy w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek
op³at za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
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energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1) Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
w zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160,
poz. 1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I"
ul. 1000-lecia P.P. 48,
84-120 W³adys³awowo
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
ZA£¥CZNIK

do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9361-B/182/6/2000/I/JG
W Czêci 1 Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie  w
miejsca dotychczasowych zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê treæ jak
ni¿ej:
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
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sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. nr 72, poz. 845).

Grupy
odbiorców

Poz. 25

W Czêci 4 Rodzaje oraz wysokoæ stawek op³at 
punkt 1Wysokoæ stawek op³at otrzymuje nowe brzmienie:
Wysokoæ bazowych stawek op³at"
W ujêciu netto:

Wysokoæ bazowych stawek op³at
Roczna stawka
op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe
z³/MW/rok

Miesiêczna
stawka op³aty
sta³ej za us³ugi
przesy³owe
z³/MW/m-c

Grupa I

5 337,70

444,81

0,97

9,59

Grupa II

9 209,57

767,46

1,96

9,59

Grupa III

8 198,39

683,20

3,10

9,59

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
z³/GJ

Bazowa
stawka op³aty
abonamentowej
z³/przy³./m-c*

* w przypadku wêz³a grupowego  z³/budynek.
 w ujêciu brutto:**
Grupy
odbiorców

Wysokoæ bazowych stawek op³at
Roczna stawka
op³aty sta³ej za
us³ugi
przesy³owe
z³/MW/rok

Miesiêczna
stawka
op³aty sta³ej
za us³ugi
przesy³owe
z³/MW/m-c

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe

Bazowa stawka
op³aty
abonamentowej

z³/GJ

z³/przy³./m-c*

Grupa I

6 511,99

542,67

1,18

11,70

Grupa II

11 235,68

936,31

2,39

11,70

Grupa III

10 002,04

833,50

3,78

11,70

*  w przypadku wêz³a grupowego  z³/budynek.
**  uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%.
 Punkt 2 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku przy³¹czenia do
sieci przewidzianego w za³o¿eniach, o których mowa
w art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pón. zm.) stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do
przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w
zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych w studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 w Czêci 5 Zasady ustalania bazowych stawek op³at
zamieszcza siê nastêpuj¹cy zapis: Stawki op³at zamieszczone w czêci 4 taryfy dla ciep³a, zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 7 i 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz w rozporz¹dzeniu taryfowym z uwzglêdnieniem regulacji zawartej w art. 7

ustawy z dnia 26 maja 2000r. o zmianie ustawy Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555).
 Czêæ 6 Warunki stosowania cen i stawek op³at otrzymuje nowe brzmienie:
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
 Czêæ 7 Zasady wprowadzania zmiany stawek op³at
 otrzymuje brzmienie:
Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego. Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie, w terminie
co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
Kierownik Bie¿¹cej
Dzia³alnoci
K. Darznik

Z-ca Prezesa
M. Humanowski
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26
ZARZ¥DZENIE Nr 1
Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ograniczenia po³owów w Zatoce Puckiej i strefie przybrze¿nej Zatoki
Gdañskiej.
Na podstawie art. 39 a, w zwi¹zku z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim
(Dz. U. Nr 34, poz. 145, z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu Nr 1 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ograniczenia po³owów w Zatoce Puckiej i strefie przybrze¿nej Zatoki Gdañskiej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 138, poz. 1155) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2, ust. 2 dodaje siê lit. c w brzmieniu:
u¿ywania ¿aków w okresie od 1 marca do 31 maja,
2) w § 6, ust. 1 skrela siê wyrazy:
od 1 stycznia do 30 czerwca,
3) w § 6, ust. 2 skrela siê wyrazy:
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni
A. Baczewski

27
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 16 stycznia 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w G³ówczycach w okrêgu wyborczym Nr 5 przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 14 stycznia 2001 roku na obszarze województwa pomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do 1 rady gminy licz¹cej do 20 tysiêcy mieszkañców.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w G³ówczycach w 1 okrêgu wyborczym wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w G³ówczycach, w okrêgu wyborczym Nr 5 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 599. W g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 199 wyborców, co
stanowi 33,22 % uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w G³ówczycach potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej
komisji wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komi-
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sja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym Nr 5 i uwzglêdniaj¹c liczbê g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym Nr 5 oraz g³osów wa¿nych
oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy Nr 5 w którym wybierano jednego radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
191
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Nasza Wie
15
1) Zabieg³y Arkadiusz
15
Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Niezale¿ni
152
1) Piechna Wies³aw
152
Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Wspólnota
24
1) Kornacka Renata
24
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Piechna Wies³aw z Listy Nr 2 Komitet
Wyborczy Niezale¿ni.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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ZARZ¥DZENIE Nr 8/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2001 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru, powo³ania komisji do przeprowadzenia tego poboru oraz okrelenia ich siedzib i terytorialnych zasiêgów dzia³ania.
Na podstawie art.26 ust.2, 35 ust.2 i 36 ust.1 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej ( Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz.16,
Nr 40, poz.174 i Nr 54, poz.254 z 1994 r. Nr 43, poz.165,
z 1996 r. Nr 7, poz.44, Nr 10, poz.56 i Nr 106, poz.496,
z 1997 r. Nr 6, poz.31, Nr 28, poz.153, Nr 80, poz.495,
Nr 88, poz.554, Nr 121, poz.770 i Nr 141, poz.944, z 1998 r.
Nr 162, poz.1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz.500 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz.136 ) w zwi¹zku z art.39 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 22, poz. 268,
Nr 48, poz. 550 i poz. 551) w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdañsku i Przewodnicz¹cym Okrêgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê w terminach okrelonych przez ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych i ministra w³aciwego do spraw obrony narodowej przeprowadziæ
pobór na terenie województwa pomorskiego.
§2
Do przeprowadzenia poboru, o którym mowa w § 1
oraz okrelenia zdolnoci poborowych do czynnej s³u¿by wojskowej powo³uje siê:
1) Wojewódzk¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku i Wojewódzk¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje obszar woje-
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wództwa pomorskiego,
2) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Bytowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna D¹brówka, Ko³czyg³owy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,
3) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w Bytowie z siedzibami w Miastku, których zasiêg terytorialny dzia³ania
obejmuje gminê Miastko i Trzebielino,
4) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Chojnicach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Chojnicach, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Chojnice oraz
gminy: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny,
5) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Cz³uchowie i Powiatow¹ Komisjê lekarsk¹ w Cz³uchowie, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Cz³uchów oraz
gminy: Czarne, Cz³uchów, Debrzno, Kocza³a, Przechlewo i Rzeczenica,
6) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdañsk
oraz:
a) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañska (granica na po³udnie w³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki, wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte),
b) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku Nr 2, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañsk (granica na pó³noc wy³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte)  dla poborowych o nazwiskach rozpoczynaj¹cych siê liter¹ A do litery £ w³¹cznie, oraz
c) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 3 w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañska wymienion¹ w pkt 6b  dla poborowych o nazwiskach rozpoczynaj¹cych siê liter¹
M do litery ¯ w³¹cznie,
7) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje Miasto Gdyniê oraz
Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdyniê
8) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kartuzach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kartuzach, których wspólny zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy:
Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stê¿yca, Sulêczyno i ¯ukowo,
9) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kocierzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kocierzynie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kocierzynê oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kocierzyna,
Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa,
10) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kwidzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kwidzynie, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kwidzyn oraz
gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,
11) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Lêborku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Lêborku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta Lêbork i £eba oraz
gminy: Cewice,Nowa Wie Lêborska i Wicko,
12) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Malborku i Powia-
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tow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Malborku, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Malbork oraz
gminy: Dzier¿goñ, Lichnowy, Malbork, Miko³ajki Pomorskie, Mi³oradz, Nowy Staw, Stare Pole, Stary
Dzier¿goñ, Stary Targ i Sztum,
13) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Nowym Dworze
Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Nowym
Dworze Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Krynica Morska oraz gminy:
Nowy Dwór Gdañski, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,
14) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pruszczu Gdañskim
i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Pruszczu Gdañskim,
których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Pruszcz Gdañski oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdañski, Przywidz, Pszczó³ki,Suchy D¹b i Tr¹bki Wielkie,
15) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pucku i Powiatow¹
Komisjê Lekarsk¹ w Pucku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Hel, Jastarnia, Puck i
W³adys³awowo oraz gminy: Kosakowo, Krokowa i
Puck,
16) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto S³upsk,
17) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Ustkê
oraz gminy: Damnica, Dêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Kêpice, Kobylnica, Potêgowo, S³upsk, Smo³dzino
i Ustka,
18) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Sopocie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Sopocie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Sopot,
19) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Starogardzie Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Starogardzie
Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Czarna Woda, Skórcz i Starogard Gdañski oraz gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smêtowo Graniczne,
Starogard Gdañski i Zblewo,
20) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Tczewie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Tczewie,których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Tczew oraz gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew,
21) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Wejherowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Wejherowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Reda,
Rumia, Wejherowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, £êczyce, Szemud i Wejherowo 
zwane dalej komisjami.
Imienne sk³ady osobowe komisji okrelaj¹ zarz¹dzenia Wojewody Pomorskiego.
§3
Komisje przeprowadz¹ pobór przy wspó³udziale w³aciwych miejscowo starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowych komendantów uzupe³nieñ.
§4
Komisje i w³aciwe organy wspó³uczestnicz¹ce w przeprowadzeniu poboru, pobór ten oraz zwi¹zane z nim badania stanu zdrowia poborowych przygotuj¹ i przeprowadz¹ w trybie, w terminie oraz wed³ug zasad okrelo-
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nych w³aciwymi przepisami prawa.
§5

Ca³oæ dzia³añ organów i jednostek organizacyjnych
uczestnicz¹cych w przeprowadzeniu poboru, o którym
mowa w § 1 koordynuje w imieniu Wojewody Pomorskiego Dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ziemców Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§6
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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