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151
UCHWA£A Nr XIV/122/2000
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. 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 uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1

§2

1. W Statucie Gminy Ko³czyg³owy stanowi¹cym Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/24/96 Rady Gminy z dnia 9 lipca
1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Za³¹cznik Nr 2 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie:
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Ko³czyg³owy:
1. Przedszkole w Ko³czyg³owach
2. Gminny Orodek Kultury w Ko³czyg³owach,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Ko³czyg³owach,
4. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej,
5. Szko³a Podstawowa w Ko³czyg³owach,
6. Szko³a Podstawowa w £ubnie,
7. Gimnazjum w Ko³czyg³owach.

Plan sporz¹dzony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych
treæ uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku planu, pod nazw¹: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 1/2 i 1/13 w Barnowie,
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad
zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
Obszar objêty planem przeznacza siê na funkcjê przemys³ow¹, zak³ad przemys³u drzewnego z wy³¹czeniem
wytwarzania p³yt pilniowych, wiórowych, sklejek i oklein.

§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Na cel okrelony w § 3 przeznacza siê grunty zabudowane klas PsV 0,3133 ha i RV 1,2340 ha, o ³¹cznej powierzchni 1,5473 ha.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

152
UCHWA£A Nr XIV/103/2000
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 1/2 i 1/13 w Barnowie, zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³czyg³owy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
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 na podstawie
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26 i 28 z dnia 7 lipca 1994 r o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412. z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
Rada Gminy w Ko³czyg³owach uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 1/2 i 1/13 w Barnowie, zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³czyg³owy, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/
17/91 Rady w Ko³czyg³owach z dnia 16 kwietnia 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8, poz. 48) i zmianê zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³czyg³owy zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/23/94 Rady Gminy w Ko³czyg³owach z dnia 15
grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 46, poz. 245),
dla obszaru, którego granice przedstawione s¹ na rysunku planu, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.

§5
1. W granicach obszaru powinna byæ zapewniona samowystarczalnoæ zak³adu w zakresie parkowania samochodów osobowych i ciê¿arowych.
2. Zgodnie z wymogami ochrony Parku Krajobrazowego
Dolina S³upi w zabudowie zak³adu zaleca siê stosowanie symetrycznych dachów dwuspadowych, o k¹cie nachylenia po³aci co najmniej 25° oraz wysokoci
cian zewnêtrznych, nie przekraczaj¹cej 5 m, nie licz¹c
szczytów. W elewacjach i dachach nie powinny byæ
stosowane jaskrawe kolory.
3. Nowa zabudowa powinna zachowaæ odleg³oci:
 od granicy po³udniowej obszaru co najmniej 15 m,
t.j. 20 m. od krawêdzi jezdni przyleg³ej drogi wojewódzkiej,
 od granicy wschodniej obszaru co najmniej 20 m.
4. Obowi¹zuje zachowanie zadrzewieñ izolacyjnych
wzd³u¿ granic wschodniej i zachodniej.
5. Powi¹zanie z drog¹ wojewódzk¹ powinno odbywaæ siê
jednym zjazdem lub uk³adem wjazd-wyjazd, rozwi¹zanym w planie zagospodarowania projektu budowlanego.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi.
2. Dozwolona dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ niekorzystnego oddzia³ywania, uci¹¿liwoci, dla nieruchomoci i obiektów s¹siednich, m. in. przekroczenia norm
ha³asu przewidzianych dla terenów s¹siaduj¹cych z zak³adem.
3. Prowadzone procesy technologiczne nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
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4. Nie nale¿y sk³adowaæ surowca nieprzetartego; w przypadkach koniecznoci sk³adowania nale¿y stosowaæ
biologiczne lub chemiczne metody zabezpieczeñ przed
rozwojem szkodników wtórnych.
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na modernizacjê i rozbudowê
nale¿y sporz¹dziæ ocenê oddzia³ywania inwestycji na
rodowisko.
6. Wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu na budowê nowych obiektów przemys³owych i
zmianê przeznaczenia istniej¹cych oraz na realizacjê inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska powinno byæ poprzedzone opini¹ Dyrektora Parku Krajobrazowego Dolina S³upi.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê z zak³adowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê. Dla istniej¹cej studni g³êbinowej nale¿y udokumentowaæ aktualne zasoby eksploatacyjne i
ustanowiæ strefê ochrony bezporedniej. Teren strefy
ochrony bezporedniej wygrodziæ. Uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i eksploatacjê zak³adowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê.
Jako rozwi¹zanie alternatywne przewiduje siê w³¹czenie do urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê wsi
Barnowo. Wodê do poszczególnych obiektów doprowadziæ wewnêtrzn¹ sieci¹ wodoci¹gow¹. Ustala siê
s³u¿ebnoæ zak³adowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w
wodê w stosunku do zagospodarowania na przyleg³ej
dzia³ce nr 1/14.
2. Odprowadzenie cieków socjalnych i technologicznych
 docelowo do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej wsi Barnowo. W okresie przejciowym dopuszcza siê gromadzenie w istniej¹cych szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych jedynie cieków socjalnych. Jakoæ odprowadzanych do kanalizacji wiejskiej cieków technologicznych powinna odpowiadaæ przepisom szczegó³owym.
3. Wody deszczowe odprowadziæ do istniej¹cego systemu kanalizacji deszczowej, którego urz¹dzenia oczyszczaj¹ce oraz odbiornik oczyszczonych cieków (grunt)
po³o¿one s¹ poza granicami planu. Wody opadowe z
terenów zieleni zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce.
4. Powstaj¹ce odpady podobne do komunalnych nale¿y
gromadziæ w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym, nastêpnie wywoziæ na wysypisko gminne w
Ko³czyg³owach.
5. Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji sk³adowaæ w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, lub, co dotyczy g³ównie odpadów drewna, tak¿e w
inny sposób zabezpieczaj¹cy przed wodami opadowymi, wiatrem i przesi¹kaniem do gruntu. Odpady powinno wywoziæ koncesjonowane przedsiêbiorstwo na
miejsce docelowego unieszkodliwiania uzgodnione z
wójtem.
6. Zu¿yte oleje, p³yny z obs³ugi samochodów oraz odpady zanieczyszczone zwi¹zkami ropopochodnymi sk³adowaæ w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym
placu. Odpady powinno wywoziæ koncesjonowane
przedsiêbiorstwo na miejsce docelowego unieszkodliwiania uzgodnione z wójtem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Zaopatrzenie w ciep³o z niskoemisyjnych indywidualnych róde³ ciep³a wykorzystuj¹cych paliwa ekologiczne. Zaleca siê wykorzystanie odpadów drewna do przygotowania energii cieplnej. Wyklucza siê stosowanie
wêgla kamiennego.
8. Odpady drewna mog¹ byæ wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej na terenie zak³adu.
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji
§8
Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala siê:
1. Dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cego przy³¹cza kablowego 15 kV i urz¹dzeñ elektroenergetycznych, znajduj¹cych siê na przyleg³ej dzia³ce nr 1/14.
2. Nie ustala siê ograniczeñ w dostawie mocy i energii
elektrycznej pod warunkiem dostosowania urz¹dzeñ
elektroenergetycznych do zwiêkszonego obci¹¿enia.
§9
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 10
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1. Przewidzieæ w planowanej lub wytypowaæ w istniej¹cej zabudowie zak³adu pomieszczenia na budowle
ochronne typu ukrycie, ewentualnie w projekcie budowlanym wskazaæ rezerwê terenow¹ dla takiej budowli.
2. Projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ko³czyg³owy, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 12
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ko³czyg³owy.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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153
UCHWA£A Nr XXVII/133/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 7 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe.
Na podstawie 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.), Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy w
Nowej Karczmie uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
1. Za sporz¹dzenie na ¿¹danie strony oglêdzin oraz dokonanie odbioru technicznego wykonanych prac (wizji lokalnej) w terenie:
a) przez 1 osobê  25,- z³,
b) przez 2 lub wiêcej osób  50,- z³.
2. Za wydanie zawiadczenia o:
a) wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,- z³,
b) zmianie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  25,- z³,
3. Za wydanie decyzji o wykreleniu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30,- z³.
4. Za wydanie decyzji zezwalaj¹cej na usuniêcie drzew i
krzewów z innych przyczyn ni¿ zagro¿enie bezpieczeñstwa:
a) od 1 do 5 sztuk  10,- z³,
b) od 6 do 10 sztuk  20,- z³,
c) powy¿ej 10 sztuk  30,- z³.
§2
Za powy¿sze czynnoci op³aty pobiera Urz¹d Gminy
w Nowej Karczmie w dniu z³o¿enia wniosku w ww. sprawach
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

154
UCHWA£A Nr VIII/113/2000
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 118/8 i nr 114/6 na
terenie wsi Szarlota obrêb geodezyjny Rybaki gmina
Kocierzyna.

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412;
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Dz. U. 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 1996 r, Nr 13, poz. 74; zm.:
Dz. U. 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 Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z
dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowdza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Szarlota obrêb geodezyjny Rybaki  diza³ka nr 118/8 o pow. 0,99 ha i dzia³ka nr 114/6 o pow.
1,89 ha, przeznaczone w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod u¿ytkowanie rolnicze i lene, przeznacza siê
pod us³ugi turystyczne i zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z zachowaniem u¿ytku lenego w u¿ytkowaniu
obecnym.
1.0.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UT  teren us³ug turystycznych dla realizacji pola namiotowego na ca 20 miejsc, przy istniej¹cym orodku wczasowym.
Zabudowa  ma³e obiekty kubaturowe, parterowe
zwi¹zane z obs³ug¹ pola. o wysokoci maks. 4,5 m
liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru.
Dachy spadziste.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Budynki parterowe z u¿ytkowym poddaszem o wysokoci maks. 7,5 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi
dachu od poziomu posadzki parteru. Czêciowo lub
ca³kowicie podpiwniczone o wysokoci maks. 0,6 m
nad poziom terenu. Dachy spadziste.
Gara¿e dobudowane do budynku mieszkalnego lub
wbudowane. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e
przekroczyæ 20% pow. ca³kowtej dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi dojazdowe.
KX  tereny dróg pieszo-jezdnych szerokoci 6,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
na terenie orodka wczasowego,
 odprowadzenie cieków  do istniej¹cej oczyszczalni ciekówna terenie orodka wczasowego,
 odprowadzenie wód opadowych  z terenu zabuudowy mieszkaniowej, powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Z terenów projektowanych dróg i placów utwardzonych na polu
namiotowym, wody opadowe nale¿y odprowadziæ
do gruntu po podczyszczeniach w separatorach
ropopochodnych i piasku,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
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 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
z preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci energetycznej na terenie orodka wczasowego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Usuniêcie kolizji z isntiej¹c¹ sieci¹ winno odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów terenu z którym ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 po realizacji zabudowy mieszkaniowej, dzia³kê nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ gatunkami zgodnymi z
naturalnymi warunkami siedliskowymi na powierzchni minimum 20% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 zadrzewiæ i zakrzewiæ teren projektowanego pola
namiotowego, zw³aszcza od drogi oraz granicy po³udniowej i wschodniej,
 zachowaæ zieleñ istniej¹c¹ przy drogach i na terenie projektowanego pola namiotowego,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy minimum 10,0 m od ciany lasu,
 zachowaæ istniej¹ce strefy ochronne wokó³ linii
energetycznych, wolne od drzewostanu.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki 118/8
o dzia³ki nr 114/6 na terenie wsi Szarlota obrêb geodezyjny Rybaki, w ksali 1:1000, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 budownictwa mieszklanego  30%,
 dla budownictwa us³ug turystycznych  30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y 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 Kocierzynie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ustawy ust.2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

155
UCHWA£A Nr XIX/148/2000
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego lokalizacji zabudowy letniskowej na terenie czêci dzia³ki nr 1/16 w
Sikorzynie gmina Stê¿yca.
Na podstawie art. 26 i art. 7, art. 18 i art. 36 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr
41, poz 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Dz. U. Nr 12,
poz. 136) oraz art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 1996 r, Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. 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 Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego pbszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca), zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 14, poz. 188 z 1993 r. Nr 14,
poz. 77, Nr 18, poz. 105 z pón. zm.) wprowdza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Czeæ dzia³ki nr 1/16 w Sikorzynie, obecnie rolnicz¹,
przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹.
2. Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych
symbolem s¹ nastêpuj¹ce:
UTL  teren projektowanej zabudowy letniskowej:
 min. powierzchnia dzia³ki letniskowej  100 m2,
 wysokoæ budynków letniskowych (wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od najni¿ej po³o¿onej czêci
terenu przylegaj¹cego do budynku do najwy¿szej
czêci po³aci dachu kalenicy)  do 8 m,
 dachy wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci
od 15° do 45°,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem KD,
 10 m od ciany lasu,
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 powierzchnia zabudowana dzia³ki  do 15% powierzchni,
 intensywnoæ zabudowy (stosunek powierzchni
ogólnej zabudowy do powierzchni dzia³ki)  do 0,15,
 obowi¹zek wprowadzenia zieleni towarzysz¹cej
zgodnej z typem siedliska, o charakterze ochronnym
i krajhobrazowym, w projektach zagospodarowania
dzia³ek ze szczególnym uwzglêdnieniem skarp
(ochrona przed erozj¹) na minimum 50% terenu
dzia³ki,
 obowi¹zek wykonywania projektu posadowienia
budynku letniskowego w oparciu o badania geotechniczne,
 wielkoæ nawierzchni utwardzonych ograniczyæ do
minimum,
 w projektach architektoniczno  budowlanych wskazane, korzystne dla walorów krajobrazowych, wkomponowanie obiektów budowalnych w otoczenie,
 na etapie podzia³u na dzia³ki nale¿y opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹.
KD  teren projektowanej drogi o szerokci oko³o 7 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar objêty granicami planu z istniej¹cej
drogi dojazdowej.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego zgodnie z warunkami okrelonymi przez
gestora sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do czasu wybudowania kolektora sanitarnego dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnego bezodp³ywowego zbiornika na cieki okresowo opró¿nianego przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po wybudowaniu
kolektora sanitarnego obowi¹zek pod³¹czenia,
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
w granicach dzia³ki,
d) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zania z
prerefencj¹ paliw ekologicznych,
e) usuwanie odpadów sta³ych  w sposób wskazany
przez Urz¹d Gminy na gminne wysypisko mieci,
f) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zgodnie z warunkami okrelonymi przez
gestora sieci,
g) zaopatrzenie w gaz  z butli gazowych, nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz sieciowy.
Uwaga: realizacjê zamierzeñ planu nale¿y skorygowaæ
z uzbrojeniem terenów w nieazbêdn¹ infrastrukturê
techniczn¹ w zakresie zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzenie cieków zgodnie z za³o¿eniami planu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêci terenu
dzia³ki nr 1/16 w Sikorzynie gmina Stê¿yca w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) granica opracowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) tereny zabudowy letniskowej,
e) tereny komunikacji.

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y 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 Stê¿ycy;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ustawy ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 1 zmiany wprowadzonego do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 25,
poz. 188 i Nr 4, poz. 28 § 1 pkt 3 z pón. zm.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr 3/320/2001
Radu Gminy w G³ówczycach
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2001 rok.
Na podstawie:
 art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
 zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy Nr 80/140/99 z dnia 29
wrzenia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu,
 art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
11.397.204,00 z³
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
2.022.667,00 z³
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Poz.

2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
1.105.200,00 z³
3) dochody komunalnych jednostek bud¿etowych
12.000,00 z³
4) wp³aty jednostek gospodarki pozabud¿etowej

5) dochody z maj¹tku gminy
284.180,00 z³
6) pozosta³e dochody w³asne
223.800,00 z³
7) dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
1.054.170,00 z³
8) subwencja z bud¿etu pañstwa
6.695.187,00 z³
w tym subwencja na zadania owiatowe
5.171.682,00 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 1* uchwa³y bud¿etowej.
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§8

Ustala siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
537.611,00 z³
w tym:
1. ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ na wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 1 % wydatków bud¿etu gminy
100.000,00 z³
2. rezerwê na inwestycje
437.611,00 z³
§9
Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2001 zawiera za³¹cznik nr 8* do uchwa³y bud¿etowej. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zawiera za³¹cznik nr 9*.

§2

§ 10

Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
12.511.849,00 z³
w tym:
1) dotacje dla zak³adów bud¿etowych
434.524,00 z³
2) dotacje dla instytucji kultury
273.000,00 z³
3) wydatki na finansowanie inwestycji
922.000,00 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* uchwa³y
bud¿etowej.
§3

Informacjê o stanie mienia komunalnego stanowi za³¹cznik nr 10* do uchwa³y bud¿etowej.

Ustala siê deficyt bud¿etu gminy w wysokoci
1.114.645,00 z³
§4
Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w wysokoci
200.000 z³.
Szczegó³owy podzia³ rozchodów zawiera za³¹cznik nr 2 A*.
§5
ród³em pokrycia deficytu bud¿etu gminy, o którym
mowa w § 3 oraz rozchodów w kwocie 200.000 z³ jest:
a) kredyt d³ugoterminowy.
§6
Przyjmuje siê do wiadomoci przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabud¿etowej w tym:
1. przychody w wysokoci
2.154.081,00 z³
w tym: dotacje z bud¿etu gminy
707.524,00 z³
2. wydatki w wysokoci
2.121.381,00 z³
Zestawienie przychodów i wydatków gospodarki pozabud¿etowej  Zak³adu Us³ug Publicznych i przedszkoli
zawiera za³¹cznik nr 3*.
Plan przychodów i wydatków instytucji kultury zawiera za³¹cznik nr 4* uchwa³y bud¿etowej.
Wykaz dotacji dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej

Przedszkoli  zawiera za³¹cznik nr 5* do uchwa³y bud¿etowej.
ZUP  za³¹cznik nr 6* do uchwa³y bud¿etowej.
§7
Plan dochodów i wydatków zadañ zleconych gminie
przez administracjê rz¹dow¹ zawiera za³¹cznik nr 7* do
uchwa³y bud¿etowej.

§ 11
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska stanowi za³¹cznik nr 11* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 12
Plan dochodów z tytu³u wydawanych zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu oraz wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stanowi za³¹cznik nr 12* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) dysponowania rezerwami okrelonymi w § 8 uchwa³y
bud¿etowej, które zosta³y utworzone na mocy art. 116
ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
3) zaci¹gania krótkoterminowych kredytów (po¿yczek) na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 500.000,00 z³.
4) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
500.000,00 z³ w roku bud¿etowym, oraz do sp³aty zobowi¹zañ gminy.
5) zaci¹gania kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych na
finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach gminy do wysokoci
500.000,00 z³.
6) deponowanie rodków finansowych gminy w formie
lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych.
7) przekazywanie uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami z wyj¹tkiem wynagrodzeñ
i inwestycji.
§ 14
1. W terminie 21 dni po uchwaleniu bud¿etu Zarz¹d Gminy opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu.
2. W w/w terminie Zarz¹d przeka¿e informacje jednostkom organizacyjnym gminy o kwotach wynikaj¹cych
z zatwierdzonego uk³adu wykonawczego bud¿etu.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

*Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.

*Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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§ 16

§4

Uchwala niniejsza podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
§ 17

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia.

157

Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

ZARZ¥DZENIE Nr 31/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 lutego 2001 r.

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 29/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie ustalenia wskanika przeliczeniowego 1 m2
powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na II
kwarta³ 2001 r.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z
1999 r. Nr 11, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1317) postanawia siê, co nastêpuje:

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 24 marca 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Wójta Gminy
w Starym Dzierzgoniu informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 10 i liczbie radnych wybieranych
w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej

do 28 marca 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 10

do 13 kwietnia 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczym Nr 10

do 22 kwietnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

§1
Ustala siê na II kwarta³ 2001 r. wskanik przeliczeniowy
1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego w
kwocie 2.362,78 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i og³oszone zostanie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
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ZARZ¥DZENIE Nr 29/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Jana Smu¿yñskiego, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr I/7/01 z dnia 14
lutego 2001 r., wskutek mierci.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 maja
2001 r.

Treæ czynnoci
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Nr 3 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych
do 28 kwietnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 10 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 29 kwietnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

12 maja 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 spisu wyborców

13 maja 2001 r.
godz. 6.00-20.00

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 30/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 lutego 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 24 marca 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
w Ryjewie informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 6 i liczbie radnych
wybieranych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do 28 marca 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 6

do 13 kwietnia 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczym Nr 6

do 22 kwietnia 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 4
na czas przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 4 powo³anej dla przeprowadzenia
g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 28 kwietnia 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 6 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 29 kwietnia 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

 g³osowanie

159
ZARZ¥DZENIE Nr 30/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Ryjewie w okrêgu wyborczym Nr 6.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Ryjewie w okrêgu wyborczym Nr 6 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Mieczys³awa Warczaka, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXVI/200/01 z dnia 15 lutego
2001 r., wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 maja
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

Treæ czynnoci
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12 maja 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 spisu wyborców

13 maja 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

160
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/175A/514/W/3/200/ZJ
W dniu 22 listopada 2000 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych i Komunalnych Unikom Sp.
z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Budowlanych 31, 80-298
Gdañsk, postanowiono zmieni przedmiot i zakres koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo Us³ug Energetycznych i Komunalnych Unikom Sp. z o.o. w Gdañsku wnios³o o zmianê
przedmiotu i zakresu dzia³alnoci koncesjonowanej w
zwi¹zku z trwa³ym wy³¹czeniem z eksploatacji jednego z
trzech kot³ów i obni¿eniem mocy zainstalowanej. Po zlikwidowaniu kot³a wielkoæ mocy zainstalowanej zapewni pokrycie potrzeb wszystkich dotychczasowych odbiorców ciep³a (z zachowaniem rezerwy mocy) oraz przedmiotowa zmiana nie wp³ynie na wysokoæ cen ciep³a stosowanych wobec dotychczasowych odbiorców.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo eneregtyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ decyzjê z dnia
7 padziernika 1998 r. Nr WCC/175/514/U/OT1/98/KK w
sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
Dyrektor Biura
Komunikacji Spo³ecznej
i Informacji
O. Sz³apczyñski

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Organizacji i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810, Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 124, tel. 30 77 384, dzienik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 3,43 z³

