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Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy Damnica

UCHWA£A Nr XII/109/2000
Rady Gminy Daminica
z dnia 29 czerwca 2000 r.

WYKAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY DAMNICA

w sprawie zmian w Statucie Gminy Damnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1, art.22 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
Nr 13, poz. 74, 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) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Damnica zatwierdzonym uchwa³¹
Nr 89/96 Rady Gminy Damnica z dnia 28 marca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 32, poz. 107) oraz zmianami
zatwierdzonymi: uchwa³¹ Nr IV/20/99 Rady Gminy Damnica z dnia 4 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 71, poz. 372), uchwa³¹ Nr VII/47/99 Rady Gminy Damnica z dnia 8 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 110, poz. 1021) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W czêci V. Jednostki organizacyjne gminy w § 27 w
ustêpie 3 punktowi 1 i 2 nadaje siê nowe brzmienie:
1) obs³ugê finansowo  ksiêgow¹ jednostki wymienione w punktach 1-8 za³¹cznika Nr 8 do Statutu
Gminy prowadz¹ we w³asnym zakresie,
2) obs³ugê finansowo  ksiêgow¹ jednostki wymienionej w punkcie 9 za³¹cznika Nr 8 do statutu
Gminy tj. Przedszkola prowadzi Urz¹d Gminy,
2. W czêci VI. Publikowanie przepisów gminnych § 28
otrzymuje brzmienie:
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych, o jakim mowa w art. 42.ust.
1 ustawy o samorz¹dzie gminny jest tablica og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Damnicy oraz tablice og³oszeñ we wsiach so³eckich.
3. W za³¹czniku Nr 3 do Statutu Gminy Damnica Regulamin Pracy Rady Gminy Damnica:
 w dziale V Uchwa³y § 33 skrela siê wyraz w
Koszalinie,
 w dziale VIII Tryb g³osowania na Sesji w § 43 skrela siê ca³y punkt 6.
4. Za³¹cznik Nr 8 do Statutu Gminy Damnica otrzymuje brzmienie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szko³a Podstawowa w Damnicy im. Jana Paw³a II,
Szko³a Podstawowa w Damnie im. Jana Brzechwy,
Szko³a Podstawowa w Domaradzu,
Szko³a Podstawowa w Zagórzycy,
Gimnazjum w Damnicy,
Gimnazjum w Damnie,
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Damnicy,
Gminy Orodek Kultury i Sportu w Damnicy,
Przedszkole w Damnicy.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

107
UCHWA£A Nr XVIII/134/00
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 sierpnbia 2000 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Rzeczenica.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tj.. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o
zmianie ustawy o systemie owiaty (Dz. U. Nr 117, poz. 759)
art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 2 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy z dnia 8
stycznia 1999r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju
szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.
U. z Nr 13, poz. 74, 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty w Gdañsku  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 107, 108, 109
§1

Z dniem 1 wrzenia 2001 r. ustala siê na terenie gminy
sieæ publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz
granice ich obwodów szkolnych zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y stanowi¹cym jej integraln¹ czêæ.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74,
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) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§1

§3

W za³¹czniku Nr 7  Wykaz jednostek organizacyjnych
miasta w rozdziale I Jednostki i zak³ady bud¿etowe uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska
(t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6, poz.35) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
po jej uprzednim og³oszeniu.
§4
Traci moc uchwa³a nr IV/22/99 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie ustalenia sieci szkó³
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rzeczenica.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wilczyk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/134/00
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Sieæ publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjum oraz granic ich obwodów szkolnych
w gminie Rzeczenica
1. Gimnazjum w Rzeczenicy:
1) Obwód Gimnazjum obejmuje Gminê Rzeczenica.
2. Szko³a Podstawowa w Rzeczenicy:
1) z Fili¹ w Gwiedzinie (klasy od I do III),
2) z Fili¹ w Miêdzyborzu (klasy od I do III),
3) do obwodu Szko³y w Rzeczenicy nale¿¹ miejscowoci: Rzeczenica, Zalesie, Gockowo, Breñsk, Gwiedzin, Olszanowo, Zbys³awiec, Garsk, Grodzisko, Miêdzybórz, £uszczyn, Dzików, Przerêba, Jelnia Sporysz,
Iwie,
4) do obwodu Filii w Gwiedzinie nale¿¹ miejscowoci: Gwiedzin, Olszanowo, Zbys³awiec, Garsk, Grodzisko,
5) do obwodu Filii w Miêdzyborzu nale¿¹ miejscowoci: Miêdzybórz, £uszczyn, Dzików, Przerêba, Jelnia,
Sporysz, Iwie.
3. Szko³a Podstawowa w Pieniê¿nicy:
1) do obwodu Szko³y nale¿¹ miejscowoci: Brzezie,
Pieniê¿nica, Knieja, Trzmielewo, Jeziernik.
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UCHWA£A Nr XXII/260/2000
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 wrzenia 2000 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska.

1. W wykazie jednostek bud¿etowych:
1) punkt 15 otrzymuje brzmienie:
15. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3 w S³upsku ul. M. Zaborowskiej 2, w tym: Gimnazjum
Nr 6 i III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii
Sk³odowskiej-Curie,
2) punkt 25 otrzymuje brzmienie:
25. Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych i Hotelarskich
oraz Liceum Gastronomiczne w S³upsku ul.
Sienkiewicza 19,
3) punkt 30 otrzymuje brzmienie:
30. Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiego w S³upsku, ul. Prof. Lotha 3,
4) skrela siê punkt 31,
5) punkty od 32 do 50 oznacza siê odpowiednio jako
punkty od 31 do 49.
2. W wykazie zak³adów bud¿etowych:
1) punkt 8 otrzymuje brzmienie:
8. Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 w S³upsku ul.Wiatraczna 10.
2) punkt 17 otrzymuje brzmienie:
17. Przedszkole Miejskie Nr 25 im. Kubusia Puchatka w S³upsku ul. Dmowskiego 16.
3) dodaje siê punkt 22 o brzmieniu:
22. Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych w S³upsku.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczcy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr XXVII/227/2000
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 16 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragment wsi
Rokocin oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna
Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi w gminie Starogard Gdañski.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 7-12,
art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1991 r.
Nr 15, poz. 139, Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74, 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)
Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi:
 Rokocin  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 117/7.
2. Uchwala siê zmianê fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XII/29/99 z dnia
28 maja 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 89,
poz. 488).
3. Granice terenów objêtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zmian¹ do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawiono na za³¹cznikach
graficznych nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.

4.

5.

6.

7.

§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu w obrysie
budynku do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna  linia wyznaczona
na rysunku planu której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (zespo³u budynków),
3) poziom posadowienia  wysokoæ posadzki parteru
nad poziomem terenu, licz¹c od najwy¿szego poziomu terenu po obrysie budynku.
§3
Ustalenia dla terenów objêtych planami:
1. Rokocin  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 117/7  ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart ustaleñ,
s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu 1.UT
2. Funkcja:
Teren zabudowy us³ugowo-turystycznej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa i zagospodarowanie zwi¹zane z orodkiem rekreacji konnej i rehabilitacji wraz z zapleczem
hotelowym:
 stajnia z zapleczem socjalno-biurowym,
 hotel z zapleczem gastronomicznym,
 tereny przeznaczone do jazdy konnej (padoki),
 urz¹dzenia s³u¿¹ce bezporednio funkcji terenu,
 zapewniæ minimum 10 m pasa dostêpnego do lasu,

8.

Poz. 109

 przebieg linii napowietrznej redniego napiêcia jak
na rysunku planu  zabudowê lokalizowaæ w odleg³oci min. 4,6 m od osi linii
Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  maksymalnie 10% powierzchni dzia³ki,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane  zakaz podzia³u,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu; od strony lasu minimum 15 m, od strony drogi
minimum 10 m od granicy dzia³ki, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od strony drogi przez zabudowê typu portiernia, gara¿e lub wiaty gara¿owe,
Kszta³towanie zabudowy:
 wysokoæ zabudowy do 12 m,
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 40°-45°,
 poziom posadowienia: do 30 cm.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od istniej¹cej drogi gminnej  w miejscu jak
na rysunku planu,
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 10 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i 10 m.p. na 100 pracowników.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu,
 odprowadzenie cieków sanitarnych:
 cieki komunalne odprowadziæ do zbiorników
szczelnych pod warunkiem udokumentowania
wywozu cieków do oczyszczalni; docelowo w³¹czenie do kanalizacji sanitarnej po jej realizacji na
terenie wsi Rokocin,
 cieki pochodz¹ce z mycia posadzki korytarza
miêdzy boksami odprowadziæ do wspólnego
zbiornika szczelnego i wywóz do oczyszczalni, lub
do odrêbnego zbiornika i wykorzystaæ rolniczo
(wymagane pozwolenie wodno-prawne),
 odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  do rowu znajduj¹cego siê na zachodniej granicy opracowania planu,
 z nawierzchni utwardzonych przez piaskownik i
separator t³uszczy do rowu j.w.,
 z pozosta³ych terenów zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³o ciep³a na paliwo olejowe,
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym
terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko, na podstawie lokalnych przepisów,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci niskiego napiêcia.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 stosowanie metody cio³owej, w boksach zastosowanie s³omy i wywóz nawozu oraz sprz¹tanie na
sucho,
 ció³kê z nawozem koñskim gromadziæ na w³asnym
terenie, nastêpnie wykorzystaæ rolniczo,
 minimum 15% terenu zagospodarowaæ zieleni¹ w
tym zieleni¹ wysok¹,
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej jak na rysunku
planu.

Poz. 109
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1. Oznaczenie terenu 2.MN
2. Funkcja
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zagospodarowaniem towarzysz¹cym,
 zapewniæ minimum 10 m pasa dostêpnego do lasu,
 przebieg linii napowietrznej redniego napiêcia jak
na rysunku planu  zabudowê lokalizowaæ w odleg³oci min. 4,6 m od osi linii.
4. Warunki urbanistyczne:
 intensywnoæ zabudowy  maksymalnie 8% powierzchni dzia³ki,
 zasady podzia³u na dzia³ki budowlane nie przewiduje siê podzia³u,
 linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu; od strony lasu minimum 15 m, od strony cieku
minimum 20 m, od strony drogi minimum 10 m od
granicy dzia³ki, dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy od strony drogi przez zabudowê typu portiernia, gara¿e lub wiaty gara¿owe.
5. Kszta³towanie zabudow:
 wysokoæ zabudowy do 12 m,
 dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k¹cie nachylenia 40°-45°,
 poziom posadowienia: do 60 cm.
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd od istniej¹cej drogi gminnej  w miejscu jak
na rysunku planu,
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie terenu w
iloci minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie.
7. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  indywidualna oczyszczalnia z rozprowadzeniem oczyszczonych
cieków na w³asnej dzia³ce lub wariantowo do zbiorników szczelnych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni wówczas docelowo w³¹czenie do kanalizacji sanitarnej po jej realizacji na terenie wsi Rokocin,
 odprowadzenie wód opadowych:
 z dachów  do rowu znajduj¹cego siê na zachodniej granicy opracowania planu,
 z nawierzchni utwardzonych po podczyszczeniu
do rowu j.w. lub zagospodarowaæ na w³asnym
terenie,
 z pozosta³ych terenów zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne ród³o ciep³a
na paliwo olejowe,
 gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych  gromadzenie w szczelnych zbiornikach na w³asnym terenie, wywóz w sposób zorganizowany na wysypisko,
na podstawie lokalnych przepisów,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
niskiego napiêcia.
8.Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
 ciek obudowaæ wielopiêtrow¹ zieleni¹ ekologicznokrajobrazow¹ szerokoci minimum 5 m, adekwatnej siedliskowo  jak na rysunku planu,
 wzd³u¿ granicy z terenem 1UT zastosowaæ pas zieleni o funlkcji krajobrazowej, ozdobnej  jak na rysunku planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi  obszar dzia³ek geodezyjnych nr 323, 324, 325.
1) zmienia siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
 projektowane granice dzia³ek  projektuje siê scalenie istniej¹cych dzia³ek geodezyjnych nr 323,
324, 325 i utworzenie jednej dzia³ki zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczonej symbolem 023/1MN,
 dla typu zabudowy A zmienia siê intensywnoæ
zabudowy na dzia³ce  maks. 200 m2 powierzchni
zabudowy na dzia³ce,
2) pozosta³e ustalenia szczegó³owe i inne ustalenia planu pozostaj¹ bez zmian.
§4
1. Ustala siê procentow¹ stawkê (o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 Rokocin  obszar dzia³ki geodezyjnej nr 117/7  15%,
 zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi  obszar dzia³ek
geodezyjnych nr 323, 324, 325  na 0%.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki planu  w skali
1:1000 i 1:500 stanowi¹ce za³. graficzny nr 1, 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo  cyfrowe terenów o ró¿nym
przeznaczeniu,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 lokalizacja pasów zieleni izolacyjnej, izolacyjno  krajobrazowej i krajobrazowej,
 projektowane w³¹czenia, wjazdy z istniej¹cych dróg,
 istniej¹ce granice dzia³ek do scalenia.
Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu maj¹
charakter informacyjny lub koordynacyjny.
§5
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) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Starogard Gdañski,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego gminy Starogard Gdañski oraz w rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi granic obszarów
objêtych ustaleniami niniejszych planów.
§6
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszych planów
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/98/91
z dnia 20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18,
poz. 129) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wie Rzeczna Osiedle Witosa z terenami przyleg³ymi zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy Starogard Gdañski Nr XII/91/99 z dnia 28 maja
1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 89, poz. 488).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cyRady Gminy
Starogard Gdañski
J. Wierzba

110
UCHWA£A Nr XXIX/181/00
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 23 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr 417/
1 po³o¿onej we wsi Gowidlino w gminie Sierakowice.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 15, poz. 139,
Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74, 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),
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzia³ki 417/1 we wsi Gowidlino gminy
Sierakowice obejmuj¹cego obszar o powierzchni 1,15 ha
ograniczony:
 od pó³nocy terenami upraw rolnych (odpowiadaj¹cy dzia³kom o nr 294),
 od wschodu terenami upraw rolnych (odpowiadaj¹cy dzia³kom o nr 391i 415),
 od zachodu terenami upraw rolnych (odpowiadaj¹cy dzia³kom o nr 293/8),
 od po³udnia drog¹ wojewódzk¹ 211 Nowa D¹browa  Czarna D¹brówka  Puzdrowo.
Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na rysunku planu o którym mowa w § 3.
§2
1. Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KS  przeznacza siê na teren obs³ugi komunikacji  stacjê paliw p³ynnych z niezbêdnym zapleczem us³ugo-

wo  technicznym (myjnia, warsztat naprawczy itp.).
Wszelkie obiekty: zbiorniki magazynowe jak i zabudowa stacji paliw winny byæ zaprojektowane 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 paliw p³ynnych
na rodowisko gruntowo  wodne.
Linia zabudowy jak na rysunku planu: 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 211
Nowa D¹browa  Czarna D¹brówka  Puzdrowo, 4 m
od granic dzia³ki.
Gabaryty obiektów kubaturowych nie wy¿ej ni¿ 10 m
od naturalnej warstwicy terenu.
2. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Dojazd do terenu KS z drogi wojewódzkiej 211. Projekt
budowlany zjazdów wykonany zgodnie z przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i
ich usytuowanie, wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi
wojewódzkiej.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu gminnego na
warunkach okrelonych przez gestora,
 odprowadzenie cieków do zbiornika szczelnego
bezodp³ywowego. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nale¿yc nezwzglêdnie wszystkie obiekty
budowlane pod³¹czyæ do niej,
 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
 odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowaæ przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 wody opadowe z terenów utwardzonych stacji winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do gruntu.
4. Ustalenia inne:
 obiekty budowalne winny byæ tak zaprojektowane,
aby na granicy dzia³ki nmr 417/1 by³y spe³nione
warunki akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
 wszelkie uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej i us³ugowej bezwzglêdnie
musz¹ zawrzeæ siê w granicach w³asnoci.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu zagospodarowania przestrzennego terenu obs³ugi komunikacji  stacja paliw p³ynnych wraz z zapleczem warsztatowym i us³ugowym n dzia³ce 417/1 we wsi Gowidliwno
gmina Sierakowice stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y
wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 tereny us³ug komunikacji KS.
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§4

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§5
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) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 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.
§6
We fragmencie objêtym granicami planu, traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i us³ug rzemios³a obejmuj¹cego dzia³kê nr 417/1 po³o¿on¹ we wsi Gowidlino gmina Sierakowice.
§7
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
L. Borkowski

111
UCHWA£A Nr XXVI/403/2000
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 121/4; 121/8; 121/9
i 121/10 we wsi Miszewko w gminie ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 15,
poz. 139, Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 14 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74, 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek:
nr 121/4; 121/8; 121/9; 121/10 we wsi Miszewko w gminie ¯ukowo.
Na tak ustalonym terenie obowi¹zuj¹ przepisy niniejszej uchwa³y, której integraln¹ czêci¹ jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
1. Treæ rysunku planu obowi¹zuje w takim zakresie, w
jakim przepisy niniejszej uchwa³y odwo³uj¹ siê do jego
elementów graficznych, w paragrafie niniejszym i w
pozosta³ej jej treci. W szczególnoci obowi¹zuj¹ce s¹
nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nym sposobie zagospodarowania;
b) symbole przyporz¹dkowane terenom o ró¿nych
funkcjach i i ró¿nym sposobie zagospodarowania;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Linie rozgraniczaj¹ce, o których mowa w ust. 1 pkt a),
s¹ jednoznaczne z liniami podzia³u w³asnociowego i
granic¹ opracowania planu.
§3
Ustala siê na 30% stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozdzia³ II
Wyró¿nione tereny i funkcje
§4
1. Przeznaczenie wyró¿nionego terenu okrela siê jako
funkcjê podstawow¹  podstawowy sposób zagospodarowania wyró¿nionego terenu;
2. Ustala siê nastêpuj¹ce funkcje podstawowe zabudowa przemys³owa, us³ugowa i administracyjna (P,U,A).
3. Ustala siê obowi¹zek zagospodarowywania terenu jako
zintegrowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, co
oznacza, ¿e:
a) przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, teren nale¿y traktowaæ jako dzia³kê budowlan¹ o granicach odpowiadaj¹cych liniom rozgraniczaj¹cym wyró¿nionego terenu;
b) zakazuje siê ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla czêci terenu.
Rozdzia³ III
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
§5
1. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki regulacyjne dla funkcji podstawowej, obowi¹zuj¹ce dla wyró¿nionego terenu:
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a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  powierzchnia terenu opracowania planu;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki (procentowy stosunek dopuszczalnej powierzchni zabudowy budynku do powierzchni dzia³ki)  25 %;
c) maksymalna wysokoæ budynku  12 m.
Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki, oznaczon¹ na rysunku planu. Zabrania siê przekraczania tej linii obrysem którejkolwiek z kondygnacji budynku, jego piwnic, suteren i
poddaszy.
Ustala siê pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej, krajobrazowej wokó³ granic dzia³ki z wy³¹czeniem wjazdu
na dzia³kê. Wjazd na dzia³kê nie mo¿e kolidowaæ z istniej¹cymi drzewami przydro¿nymi.
Projekt budowlany nale¿y uzgodniæ z w³aciwymi terytorialnie s³u¿bami ³¹cznoci Marynarki Wojennej.
Jako tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych do odprowadzania
cieków sanitarnych z planowanych obiektów.
Nakazuje siê likwidacjê zbiorników bezodp³ywowych,
zrealizowanych na zasadzie ustalonej niniejsz¹ uchwa³¹, po zrealizowaniu odpowiednich elementów planowanych sieci infrastruktury technicznej w przyleg³ej do
terenu opracowania planu drodze dojazdowej.
Teren objêty przepisami niniejszej uchwa³y po³o¿ony
jest w graniach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni, dla którego
obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji
nr O-V-7226/1/93 Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych
Straszyn z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:
a) wjazd na teren objêty ustaleniami planu z przyleg³ej
drogi gminnej;
b) docelowo nale¿y przewidzieæ rozbudowê skrzy¿owania drogi gminnej z drog¹ krajow¹ nr 220 o dodatkowe pasy dla relacji skrêtnych do terenu dzia³ek objêtych ustaleniami planu;
c) warunki dostosowania istniej¹cego skrzy¿owania
drogi gminnej z drog¹ krajow¹ nr 220 (w tym koniecznoæ budowy dodatkowych pasów ruchu dla
pojazdów skrêcaj¹cych z drogi g³ównej w prawo i
w lewo) zostan¹ okrelone przez zarz¹dcê drogi krajowej nr 220 na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego wiejskiego przewodu wodoci¹gowego Banino  Miszewo  Miszewko, z ruroci¹gu PCV o rednicy 90 mm biegn¹cego
w drodze krajowej nr 220. Zabezpieczenie wody
p.po¿. stanowi projektowany na terenie opracowania planu zbiornik wody o pojemnoci 150 m3;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego do wywo¿enia do kanalizacji sanitarnej w miecie ¯ukowo;
c) odprowadzenie wód opadowych: czêciowo powierzchniowo na tereny zieleni w granicach w³asnej
dzia³ki, a czêciowo do zbiornika wody p.po¿. poprzez separator substancji ropopochodnych;

d) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN200 biegn¹cego w drodze krajowej
nr 220;
e) ogrzewanie: rozwi¹zania indywidualne, z niskoemisyjnego ród³a ciep³a;
f) usuwanie odpadów: odpady komunalne wywo¿one
taborem technologicznym na gminne urz¹dzone wysypisko odpadów. Odpady poprodukcyjne, ropopochodne odbierane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo do utylizacji;
g) elektroenergetyka: zasilanie z istniej¹cej linii napowietrznej 15 kV i projektowanej s³upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej w obrêbie terenu opracowania planu, projektowan¹ lini¹ kablow¹
niskiego napiêcia.
§6
1. Zasiêg szkodliwego oddzia³ywania na rodowisko funkcji podstawowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ek lokalizacji inwestycji.
2. Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§7
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) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, wypisów i wyrysów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XVIII/99/91 Rady Gminy w ¯ukowie z 19 grudnia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 2, poz. 6) we fragmencie
objêtym granicami opisanymi w § 1 niniejszej uchwa³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXIII/197/00
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 27 grudnia 2000 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie Statutu
Gminy Miejskiej Czarna Woda.
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13,
poz. 74, 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) Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:

2. w punkcie 24 po wyrazie: Ogólnokszta³c¹ce dopisuje siê: im. Zbigniewa Herberta.

§1

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

Dokonuje siê zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna
Woda w mastêpuj¹cy sposób:
 za³¹cznik Nr 3 do Statutu  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zmiana Statutu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Pliszka
Za³¹cznik Nr 3
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1)
2)
3)
4)

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Czarnej Wodzie,
Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie,
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej,
Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
5) Miejska Biblioteka Publiczna,
6) Orodek Szkoleniowy  Gospodarstwo Pomocnicze
Gminy Mieskiej Czarna Woda,
7) Publiczne Ognisko Muzyczne.
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UCHWA£A Nr XXVII/323/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74,
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) Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 7  Wykaz jednostek organizacyjnych
miasta w rozdziale I. Jednostki i zak³ady bud¿etowe
uchwa³y Nr XIV/164/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
28 czerwca 1995r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
S³upska (t.j.: Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1997 r. Nr 6,
poz.35) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. w punkcie 10 skrela siê wyraz: Specjalistyczna.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr XXVII/325/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXIV/287/2000 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia cen za us³ugi przewozowe wiadczone
przez Miejski Zak³ad Komunikacji w S³upsku.
Na podstawie:
 art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach
(t.j.: Dz. U. z 1988 r., Nr 27, poz. 195),
 art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43),
 art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t.j.: Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575
z pón. zm.),
 § 1 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op³at dodatkowych z tytu³u przewozu
osób oraz zabierania ze sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy (Dz. U. Nr 38 z 1999 r., poz. 376),
 za³¹cznika Nr 3 poz. 64 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z pón. zm.) w brzmieniu
nadanym w art. 1 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i
us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 95,
poz. 1100) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/287/2000 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia cen za
us³ugi przewozowe wiadczone przez Miejski Zak³ad Komunikacji w S³upsku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 pkt 4 lit. c:
a) wyraz zwyczajnych skrela siê,
b) po wyrazach Zwi¹zku Sybiraków dodaje siê wyrazy na podstawie wa¿nej legitymacji z op³aconymi sk³adkami.
2. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y:
a) w pkt 4:
 po wyrazach o uprawnieniach dodaje siê wyraz
kombatanckich,
 przecinek oraz wyrazy zaopatrzone w nadruk lub
stempel o uprawnieniu do przejazdów z ulg¹ 50%
skrela siê,
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Poz. 114, 115
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b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Emeryci i rencici
 na podstawie dowodu osobistego i aktualnego
odcinka emerytury lub renty,
c) dotychczasowy pkt 6 oznacza siê jako pkt 7,
d) dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
Osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepe³nosprawnoci:
 na podstawie legitymacji wydanej przez Zespó³
ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci.
3. W za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Dzieci niepe³nosprawne i m³odzie¿ niepe³nosprawna:
 do ukoñczenia 16-go roku ¿ycia,
 na podstawie zawiadczenia lekarskiego uprawniaj¹cego do zasi³ku pielêgnacyjnego,
 w wieku powy¿ej 16 lat  do czasu ukoñczenia nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 lat ¿ycia
 na podstawie zawiadczenia lekarskiego uprawniaj¹cego do zasi³ku pielêgnacyjnego,
 w wieku powy¿ej 16 lat, je¿eli s¹ niepe³nosprawne
w stopniu umiarkowanym, a niepe³nosprawnoæ ta
powsta³a w wieku uprawniaj¹cym do zasi³ku rodzinnego  na podstawie legitymacji wydanej przez Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci,
b) dotychczasowe punkty 3-8 oznacza siê odpowiednio
jako pkt 4-9,
c) dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
Opiekunowie osób, o których mowa w pkt 2 w czasie
przejazdu z podopiecznymi,
d) w pkt 6 wyrazy orzeczenia Zespo³u zastêpuje siê wyrazami legitymacji wydanej przez Zespó³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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UCHWA£A Nr XXVII/326/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla
zasobów mieszkaniowych S³upskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w S³upsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74,
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) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

§1
Dla lokali mieszkalnych po³o¿onych w zasobach mieszkaniowych S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku, ustala siê
stawkê czynszu regulowanego w wysokoci 6,25 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego.
§2
Czynsz, o którym mowa w § 1 obejmuje pokrycie kosztów eksploatacji i remontów oraz sp³atê kredytu zaci¹gniêtego na budowê budynków mieszkalnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XII/152/99 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych
S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego 
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2001 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/326/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 31 stycznia 2001 r.
Kalkulacja stawki czynszu regulowanego dla lokali
mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w S³upsku.
Ustalenie stawki czynszu regulowanego.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1070) stawka czynszu nie mo¿e przekroczyæ 4% wartoci odtworzeniowej lokalu.
Wartoæ odtworzeniowa og³oszona przez Wojewodê Pomorskiego Zarz¹dzeniem Nr 199/2000 z dnia 14
grudnia 2000 r. na I kwarta³ 2001 r. wynosi:
2545,46 z³/m2
st¹d:
2.545,46 z³/m2 x 4% = 101,86 z³/m2/rok : 12 m-cy
= 8,49 z³/m2/m-c
Elementy czynszu wg stawki 6,25 z³/m2/m-c
1. pokrycie kosztów eksploatacji
1,57 z³/m2
2. odpis na fundusz remontowy
1,00 z³/m2
3. sp³ata kredytu z KFM
3,13 z³/m2
4. rezerwa na podwy¿szenie sp³aty kredytu
oraz dzia³ania inflacyjne
0,55 z³/m2
razem

6,25 z³/m2
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Na koszty eksploatacyjne sk³adaj¹ siê:
1. koszty administracyjne
2. koszty utrzymania urz¹dzeñ technicznych
konserwacje
3. podatek od nieruchomoci i gruntu
4. ubezpieczenie budynku
5. koszty energii elektrycznej
6. koszty utrzymania zieleni i porz¹dku
razem

0,70 z³/m2
0,45 z³/m2
0,11 z³/m2
0,05 z³/m2
0,08 z³/m2
0,18 z³/m2
6,25 z³/m2
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UCHWA£A Nr XVII/149/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 2 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z Nr 13, poz. 74, 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)
oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i op³atach lokalowych
(Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ wysokoæ stawek op³aty administracyjnej za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe wykonywane przez gminê:
a) opinia o przeznaczeniu dzia³ki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 50,00 z³.
b) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy liniowych
 70,00 z³.
c) od sporz¹dzenia testamentu
 20,00 z³.
d) dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 50,00 z³.
e) dokonanie zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 25,00 z³.
§2
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biegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿aru,
klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia
na obszarze morskich portów i przystani le¿¹cych w zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994r. Nr 27,
poz. 96, z 1995r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996r. Nr
34, poz. 145, z 1997r. Nr 111, poz. 726, z 1999r. Nr 70,
poz. 778) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu porz¹dkowym Nr 4 Dyrektora Urzêdu
Morskiego w Gdyni z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie
zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia na obszarze morskich portów i przystani le¿¹cych w
zakresie w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego
Nr 108, poz. 705, Dz. Urz. Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Nr 50, poz. 657) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 12
a) dotychczasowemu tytu³owi "Transport i prze³adunek
materia³ów niebezpiecznych luzem" nadaje siê tytu³
w brzmieniu "Zasady wejcia do portu zbiornikowców/chemikaliowców/gazowców pustych",
b) ust. 2 skrela siê.
2) w § 16 litera b otrzymuje brzmienie:
b) Dyrektora Urzêdu Morskiego w przypadku dokonywania operacji na morskich wodach wewnêtrznych i morzu terytorialnym z wy³¹czeniem wód, o
których mowa w lit. a.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województwa
Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
R. Ko³odziejski
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Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka
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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie porz¹dkowe w sprawie zapo-

Gdañsk, dnia 13 lutego 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/600-A/7/2000/2001/I/AR
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 oraz art. 23 ust.
2 pkt 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.
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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 Nr103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 1 lutego 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Us³ugowego
Gospodarki Komunalnej Spó³ki z o.o.
z siedzib¹ w Nidzicy
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 510563346
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 20 listopada 2000 r. Nr
OGD  820/600-A/5/2000/I/KK w zakresie, ustalonego w
niej, okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla Przedsiêbiorstwa, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca
2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/104/600/U/2/98/RS z dnia
25 wrzenia 1998 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/105/600/U/2/
98/RS z dnia 25 wrzenia 1998 r., ustali³o (pierwsz¹)
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej
"Prezesem URE") z dnia 27 wrzenia 1999 r. Nr OGD 
820/600-A/11/99/KK i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego (Nr 65,
poz.1095) z dnia 6 padziernika 1999 r. W powy¿szej
decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 padziernika 2000 r.
Pismem z dnia 25 padziernika 2000 r. Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji Nr OGD
 820/600-A/11/99/KK z dnia 27 wrzenia 1999 r. m. innymi w zakresie, okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie
w taki sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do dnia
28 lutego 2001 r.
W dniu 20 listopada 2000 r. zosta³a wydana decyzja
Nr OGD  820/600-A/5/2000/I/KK, przed³u¿aj¹ca termin
obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at do dnia 28
lutego 2001 r.
Nastêpnie Przedsiêbiorstwo pismem z dnia 1 lutego
2001 r. (data wp³ywu 2 lutego 2001 r.), wyst¹pi³o z wnioskiem o ponowne przed³u¿enie terminu obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at do dnia 30 czerwca 2001 r.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes URE, na podstawie
art. 155 kpa, uzna³ w/w pismo za wniosek o zmianê decyzji Nr OGD  820/600-A/11/99/KK z dnia 27 wrzenia
1999 r., zmienionej decyzj¹ Nr OGD  820/600-A/5/2000/
I/KK z dnia 20 listopada 2000 r.
Z dniem 2 lutego 2001 r. na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.

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¿ rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053), które wesz³o w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r., zmieni³o zasady kszta³towania i kalkulacji
taryf.
W zwi¹zku z tym, aby móc uwzglêdniæ wniosek Przedsiêbiorstwa o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy, taryfa ta powinna co najmniej równoczenie
zostaæ zmieniona w takim zakresie, aby by³a ona zgodna
z przepisami ustawy  Prawo energetyczne w ich nowym
brzmieniu. Stwierdzono, i¿ dostosowanie do wymogu
wy¿ej okrelonego zosta³o przez Przedsiêbiorstwo
uwzglêdnione i by³o brane pod uwagê przy wydaniu poprzedniej decyzji Nr OGD  820/600-A/5/2000/I/KK z dnia
20 listopada 2000 r., przed³u¿aj¹cej termin obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at do dnia 28 lutego 2001 r.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane zmiany w taryfie s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo energetyczne. Ponadto Prezes URE wzi¹³ pod uwagê, i¿ maj¹c na wzglêdzie zabezpieczenie interesów odbiorców, w przed³u¿onym okresie obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a, Przedsiêbiorstwo zrezygnowa³o z mo¿liwoci dostosowania bazowych cen i stawek op³at zatwierdzonych w tej taryfie
do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.
Tak wiêc za dokonaniem zmiany taryfy oraz przed³u¿eniem okresu jej obowi¹zywania przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
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, wska-
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zanie 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Gospodarki Komunalnej
Spó³ka z o.o.
ul. Kolejowa 17
13-100 Nidzica
2. Pan Zbigniew Babalski
Wojewoda Warmiñsko-Mazurski
3. a/a
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