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206
UCHWA£A Nr XXXI/932/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia
Górna w miecie Gdañsku, Rejon I ul. Platynowa.
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 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, 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 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, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie
Gdañsku, rejon I ul. Platynowa, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,49 ha, po³o¿ony na wschodnim krañcu ul Platynowej ograniczony od po³udnia skarp¹ Doliny Potoku
Oruñskiego, jak na rysunku planu.
§2
Ustala siê 1 teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym 001), wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego
przeznaczenie w/g klasyfikacji strefowej, pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
§3
Dodatkowe ustalenia obowi¹zuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku do kalenicy
g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach oraz akcentów architektonicznych,
2) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1723
CHE£M-STARE SZKOTY-ORUNIA GÓRNA
W MIECIE GDAÑSKU, REJON I UL. PLATYNOWA
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,49 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
23 WSZELKIE FORMY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens.zabud.  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  19,0 m do kalenicy g³ównej
od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
proc. pokr. dzia³ki zabud.  do 35%
linie zabudowy nieprzekraczalne  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zabezpieczyæ w obrêbie strefy 1 m-ce postojowe na mieszkanie, dla zabudowy jednorodzinnej
2 m-ca postojowe na dzia³ce
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi ul. Platynowa
Woda  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej (wystrefowaæ cinienia)
Elektrycznoæ  z sieci miejskiej
Gaz  z sieci miejskiej
Ogrzewanie  w³¹czenie do zcentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
niskoemisyjnych róde³ ciep³a
cieki  do miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe  do miejskiego uk³adu kanalizacji
deszczowej
Odpady segregacja i wywóz  na wysypisko miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Min. 30% pow. terenu zachowaæ jako pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów, dzieciêcych,
sportu i rekreacji o powierzchniach nieutwardzonych),
w strefie wy³¹czonej z zabudowy od strony skarpy
nale¿y przewidzieæ realizacjê zieleni ogólnodostêpnej
wraz z urz¹dzeniami rekreacyjno  sportowymi
12. OBSZARY ZAGRO¯ENIA
teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyj-
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13.
14.
15.
16.
17.

nych, przy realizacji zabudowy mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie naruszenia stabilnoci skarp  w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ wprowadzenie technicznych i nietechnicznych rodków ochrony przed
procesami erozyjnymi
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku wielorodzinnego,obowi¹zuj¹ dachy spadziste  k¹t nachylenia po³aci
min. 30°;
Dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren od strony po³udniowej graniczy z
zespo³em przyrodniczo-krajobrazowym Dolina
Potoku Oruñskiego ustanowionym uchwa³¹
Rady Miasta Gdañska Nr IX/321/99 z dn. 29 kwietnia 1999 r.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 postulowane zró¿nicowanie wysokociowe i
rozcz³onkowanie bry³y zabudowy;
 forma zabudowy o wysokich walorach architektonicznych uwzglêdniaj¹ca ekspozycjê terenu od strony skarp;
 z Kana³u Nowej Raduni (bêd¹cego odbiornikiem wód opadowych) wykonaæ zrzuty odci¹¿aj¹ce do rzeki Raduni i Op³ywu Mot³awy,
 wykonaæ zbiornik retencyjny w rejonie ulic Platynowa-Ma³omiejska,
 zaleca siê wykonanie oceny warunków geologiczno-in¿ynierskich na potrzeby projektu
budowlanego ze szczególnym uwzglêdnieniem statecznoci skarp.
§5

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare
Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku, Rejon I ul. Platynowa w miecie Gdañsku, w skali 1:2000, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania z planu, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26
marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 86).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

207
UCHWA£A Nr XXXI/933/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia
Górna w miecie Gdañsku, Rejon II ul. Platynowa u wylotu ul. Uranowej.
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 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku 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, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie
Gdañsku, rejon II ul. Platynowa u wylotu ul. Uranowej,
obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,61ha, po³o¿ony w
rejonie ul Platynowej u wylotu ul. Uranowej, ograniczony od po³udnia skarp¹ Doliny Potoku Oruñskiego, jak na
rysunku planu.
§2
Ustala siê 1 teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym 001), wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego
przeznaczenie w/g klasyfikacji strefowej, pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym.
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 207
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§3
Dodatkowe ustalenia obowi¹zuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku do kalenicy
g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach oraz akcentów architektonicznych,
2) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1724
CHE£M  STARE SZKOTY  ORUNIA GÓRNA
W MIECIE GDAÑSKU REJON II UL. PLATYNOWA
U WYLOTU UL. URANOWEJ
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,61 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
23 WSZELKIE FORMY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabud.  nie ustala siê
maks. i min wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabudowy  17,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  do 35%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nale¿y zabezpieczyæ w obrêbie strefy 1 m-ce postojowe na mieszkanie, dla zabudowy jednorodzinnej
2 m-ca postojowe na dzia³ce
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi  ul Platynowa
Woda  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
Elektrycznoæ  z sieci miejskiej
Gaz  z sieci miejskiej
Ogrzewanie  w³¹czenie do zcentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem
niskoemisyjnych ¿róde³ ciep³a
cieki  do miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe  do miejskiego uk³adu kanalizacji
deszczowej
Odpady  segregacja i wywóz na wysypisko miejskie
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Min. 30% pow. terenu zachowaæ jako pow. biologicznie czynn¹ (³¹cznie z terenami ogrodów, dzieciêcych,
sportu i rekreacji o powierzchniach nieutwardzonych),
obszar zakreskowany jak na rys. planu urz¹dziæ zieleni¹ publiczn¹, w strefie wy³¹czonej z zabudowy od

12.

13.
14.

15.
16.
17.

strony skarpy nale¿y przewidzieæ realizacjê zieleni
ogólnodostêpnej wraz z urz¹dzeniami rekreacyjnosportowymi
OBSZARY ZAGRO¯ENIA
teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych, przy realizacji zabudowy mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie naruszenia stabilnoci skarp  w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ wprowadzenie technicznych i nietechnicznych rodków ochrony przed
procesami erozyjnymi
ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
 dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku
wielorodzinnego,
 obowi¹zuj¹ dachy spadziste  k¹t nachylenia
po³aci min. 30°,
 dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej.
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: teren od strony po³udniowej graniczy z zespo³em przyrodniczo-krajobrazowym Dolina
Potoku Oruñskiego oraz u¿ytkiem ekologicznym
Murawy Kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruñskiegoustanowionymi uchwa³¹ Rady Miasta
Gdañska Nr IX/320/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
 postulowane zró¿nicowanie wysokociowe i
rozcz³onkowanie bry³y zabudow,y
 forma zabudowy o wysokich walorach architektonicznych uwzglêdniaj¹ca ekspozycjê terenu od strony skarpy,
 z Kana³u Nowej Raduni (bêd¹cego odbiornikiem wód opadowych) wykonaæ zrzuty odci¹¿aj¹ce do rzeki Raduni i Op³ywu Mot³awy,
 wykonaæ zbiornik retencyjny w rejonie ulic Platynowa  Ma³omiejska,
 zaleca siê wykonanie oceny warunków geologiczno-in¿ynierskich na potrzeby projektu
budowlanego ze szczególnym uwzglêdnieniem statecznoci skarp.
§5

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare
Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku, Rejon II ul. Platynowa u wylotu ul. Uranowej w miecie Gdañsku, w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
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og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania z planu, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdanska z dnia 26
marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 86).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

208
UCHWA£A Nr XXVII/336/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr XXV/313/
2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych
zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 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), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz § 1 pkt 1
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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/313/2000 z dnia 18
grudnia 2000 r. § 1 ust 1 pkt d otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 6,98 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr 4/I/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad, nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 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 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009
i Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 11, art. 13, art. 14,
art. 34 ust. 1 i 6, art. 37, art. 68 ust. 1 i art. 73 ust. 3, art. 76
ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 46,
poz. 543). Maj¹c na wzglêdzie w³aciw¹ i prawid³ow¹ gospodarkê nieruchomociami, w celu uregulowania zasad
dotycz¹cych gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ gminy Tr¹bki Wielkie Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumie Gminê Tr¹bki Wielkie,
2) Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumie Zarz¹d Gminy Tr¹bki Wielkie.
I. Zasady ogólne gospodarowania nieruchomociami
§2
1. Niniejsza uchwa³a okrela zasady i kryteria gospodarowania nieruchomociami w szczególnoci nabywania, zbywania, obci¹¿ania, zamiany, a tak¿e wydzier¿awiania, najem nieruchomoci oraz lokali na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata stanowi¹cych w³asnoæ Gminy.
2. Gospodarowanie nieruchomociami odbywa siê w
oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
§3
1. Zgody Rady Gminy, wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹, z
uwzglêdnieniem ust. 2, wymaga:
1) przekazanie nieruchomoci w drodze darowizny na cele
publiczne,
2) przekazanie nieruchomoci Skarbowi Pañstwa,
3) sprzeda¿ i nabywanie nieruchomoci,
4) oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste,
5) obci¹¿anie nieruchomoci ograniczonymi prawami rzeczowymi,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6) zamiana nieruchomoci, zamiana prawa u¿ytkowania
wieczystego na w³asnoæ,
7) wniesienie nieruchomoci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci jako wk³ady niepieniê¿ne
(aporty) do spó³ek prawa handlowego utworzonych
przez Gminê lub, do którego Gmina przyst¹pi³a,
8) przekazanie nieruchomoci oraz u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci jako maj¹tek tworzonych przez
Gminê lub jej udzia³em fundacji,
2. Postanowieñ ust. 1 pkt 4) i 5) nie stosuje siê do przekazania nieruchomoci na rzecz gminnych samorz¹dowych osób prawnych. W tym przypadku podjêcie
uchwa³y nale¿y do Zarz¹du.
3. Pozosta³e czynnoci zwi¹zane z gospodark¹ nieruchomociami nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du.
§4
Kompetencje Zarz¹du w zakresie gospodarowania
obejmuj¹ w szczególnoci:
1) dokonanie wyboru formy prawnej przekazania nieruchomoci osobom prawnym, osobom fizycznym
i jednostkom organizacyjnym oraz podawanie do
publicznej wiadomoci wykazu nieruchomoci do
obrotu cywilno-prawnego,
2) przeprowadzenie postêpowania przetargowego
przewidzianego przepisami prawa,
3) przeprowadzanie postêpowania przewidzianego
przepisami prawa w przypadku przekazania nieruchomoci w trybie bezprzetargowym,
4) zawieranie umów cywilno-prawnych oraz w przypadku przewidzianych ustaw wydawanie decyzji
administracyjnych.
II. Oddawanie nieruchomoci
w u¿ytkowanie wieczyste
§5
1. Nieruchomoci gruntowe z zasobu Gminnego mog¹
by oddawane w u¿ytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
2. Zawieraj¹c umowy u¿ytkowania Zarz¹d okrela sposób zagospodarowania nieruchomoci oraz terminy
rozpoczêcia i zakoñczenia robót, w tym rozpoczêcia i
zakoñczenia remontu lub rozbiórki.
3. W przypadku nie dotrzymania przez u¿ytkownika wieczystego warunków i terminów okrelonych umów Zarz¹du mo¿e rozwi¹zaæ umowê u¿ytkowania wieczystego przed up³ywem ustalonego okresu.
§6
Cenê nieruchomoci wpisanej do rejestru zabytków obni¿a siê o 50%. Zarz¹d mo¿e za zgod¹ Rady podwy¿szyæ
lub obni¿yæ bonifikatê.
§7
1. Stawka procentowa pierwszej op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci wynosi:
1) 20% ceny nieruchomoci ustalonej w przetargu lub
trybie bezprzetargowym za nieruchomoci przeznaczone:
 pod budownictwo mieszkaniowe, na realizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i innych celów
publicznych,

 na dzia³alnoæ charytatywn¹ oraz na niezarobkow¹ dzia³alnoæ opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹,
owiatow¹, wychowawcz¹, naukow¹, badawczorozwojow¹ i sportowo- turystyczn¹, pod budowê
obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzysz¹cymi, plebani w parafiach i domów zakonnych,
2) 25% ceny nieruchomoci ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w pozosta³ych
przypadkach,
3) pierwsza op³ata oraz op³aty roczne z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci wpisanych do
rejestru zabytków obni¿one o 50%. Zarz¹d mo¿e za
zgod¹ Rady podwy¿szy lub obni¿y tê bonifikatê.
3. Wysokoæ pozosta³ych op³at rocznych okrela ustawa.
III. Zamiana nieruchomoci lub lokali
§8
1. Zamiany nieruchomoci lub lokali dokonuje siê w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.
2. Zamiany dokonuje siê w szczególnoci ze wzglêdu na:
1) zamierzenia inwestycyjne,
2) obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych,
3) realizacjê celów publicznych.
3. Zamiany nieruchomoci lub lokali dokonuje siê po przeprowadzeniu rokowañ, w których uzgadnia siê istotne
postanowienia przysz³ej umowy.
4. Dokonuj¹c zamiany bierze siê pod uwagê wartoæ zamienianych nieruchomoci lub lokali wed³ug wyceny
rzeczoznawcy maj¹tkowego.
5. Rozliczenie nale¿noci strony z tytu³u zamiany nieruchomoci lub lokali mo¿e obejmowaæ oprócz wartoci nieruchomoci równie¿ odszkodowania i inne wzajemne zobowi¹zania stron.
IV. Oddawanie nieruchomoci w trwa³y Zarz¹d
§9
1. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy mog¹ byæ
przez Zarz¹d przekazywane samorz¹dowym jednostkom organizacyjnym w trwa³y Zarz¹d na cele zwi¹zane z ich dzia³alnoci¹ okrelon¹ aktem o utworzeniu
jednostki oraz statutem.
2. Trwa³y zarz¹d, o którym mowa w ust. 1, mo¿e by ustanowiony na czas oznaczony lub na czas nie oznaczony.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, warunki i
zasady korzystania z nieruchomoci ustala Zarz¹d w
decyzji o ustanowieniu trwa³ego zarz¹du.
V. Pozosta³e formy
gospodarowania nieruchomociami
§ 10
1. Zarz¹d mo¿e na okres d³u¿szy ni¿ 3 lat przekazaæ nieruchomoci Gminy w najem lub dzier¿awê na cele okrelone w umowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomicznej.
2. Warunki korzystania z nieruchomoci oraz op³aty z tego
tytu³u okrela umowa, która w imieniu Gminy zawiera
Zarz¹d. W umowach Zarz¹d w szczególnoci uwzglêdnia aktualizacjê wysokoci op³at.
§ 11
1. U¿ytkowników, najemców i dzier¿awców wy³ania siê
w drodze przetargu z zastrze¿eniem ust. 2.
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2. Postanowienia ust. 1 nie maj¹ zastosowania do nieruchomoci i lokali przekazywanych:
1) na potrzeby administracji publicznej,
2) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych
lub osób prawnych,
3) na które nie wy³oniono strony umowy w kolejnych
dwóch przetargach,
4) lokali objêtych przepisami ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119 z 1998.,
Nr 111, poz. 1281, z 1999 r., Nr 5, poz. 67 z 2000 r.) w
przypadku okrelonych w § 9 niniejszej uchwa³y.
§ 12
Zarz¹d okrela sk³ad osobowy komisji, która przeprowadza przetarg zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§ 13
W przypadku nie wy³onienia strony umowy w drugim
przetargu nie ma obowi¹zku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomoæ mo¿e zostaæ zbyta w drodze rokowañ za cenê ustalon¹ w tych rokowaniach.
§ 14
1. Zwrot przedmiotu umowy najmu i dzier¿awy po jej
wyganiêciu, potwierdzony protoko³em zdawczo odbiorczym, skutkuje zobowi¹zaniem do rozliczenia nak³adów dokonanych w okresie trwania umowy, na które
wczeniej Zarz¹d wyrazi³ pisemn¹ zgodê. Rozliczenie
nastêpuje poprzez zap³atê sumy odpowiadaj¹cej wartoci nak³adów w chwili zwrotu, z zastrze¿eniem ust. 2
i 3.
2. Nak³ady poczynione bez pisemnej zgody Zarz¹du nie
podlegaj¹ rozliczeniu i winny byæ od³¹czone od przedmiotu umowy, o ile bêdzie to mo¿liwe, a przedmiot
umowy przywrócony do stanu poprzedniego.
3. Nak³ady obci¹¿aj¹ce Gminê, a dokonane przez najemcê lub dzier¿awcê winny by rozliczone niezw³ocznie po
ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze z udzia³em strony umowy, lecz nie póniej ni¿ w terminie 3 miesiêcy
od daty przed³o¿enia prawid³owo sporz¹dzonego rozliczenia.
Zarz¹d ma obowi¹zek zastrzec w zawieranych umowach mo¿liwoæ rozwi¹zania umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy nieruchomoæ wykorzystywana jest przez stronê w sposób niezgodny z przeznaczeniem okrelonym w umowie,
2) przeznaczenia nieruchomoci (lub jej czêci) do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarz¹du.
VI. Postanowienia koñcowe
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale
zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce w tej mierze przepisy
prawne
§ 16
Traci moc uchwa³a Nr 6/II/93 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie okrelenia zasad
nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych
oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 17

1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Makowski
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UCHWA£A Nr 5/I/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 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 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) w
zwi¹zku z art. 27, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 1 i 2, , art. 68
ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r.,
Nr 46, poz. 543) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹ce
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Sprzeda¿ budynków i lokali u¿ytkowych, w których
prowadzona jest dzia³alnoæ o charakterze u¿ytecznoci
publicznej wymaga zgody Rady Gminy wyra¿onej odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 15/II/98 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y gminnych budynków i lokali mieszkalnych oraz
budynków i lokali u¿ytkowych, a tak¿e okrelenia zasad
ich sprzeda¿y.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Tr¹bki Wielkie do podejmowania cyznnoci zwi¹zanych z realizacj¹ niniejszej
uchwa³y.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Makowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 5/I/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 20 lutego 2001 r.

Zasady sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych
oraz budynków i lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gmina poprzez swoje organy zobowi¹zana jest do
gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomoci w
sposób zgodny z zasadami prawid³owej gospodarki.
§2
1. Przy ustalaniu ceny sprzeda¿y stosuje siê nastêpuj¹ce
zasady:
1) cenê budynku lub lokalu, ustala siê na podstawie
ich wartoci okrelonej ptrzez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
2) cenê budynku lub lokalu okrelon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego pomniejsza siê o bonifikaty
okrelone w § 2 ust. 3 nastêpnie powiêksza siê o:
a) koszt wykonania wyceny budynku lub lokalu,
b) koszt wyceny podzia³u geodezyjnego i wykonanie inwentaryzacji zgodnie z udzia³em nabywcy.
2. Je¿eli nabywca odst¹pi od zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ zobowi¹zany jest pokryæ
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Operat szacunkowy okrelaj¹cy wartoci budynku lub
lokalu, wykonany przez rzeczoznawcê maj¹tkowego
zachowuje wa¿noæ przez jeden rok od daty jego wykonania.
SPRZEDA¯ BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH
§3
1. Budynki i lokale mieszkalne mog¹ byæ sprzedawane
najemcom, którzy zajmuj¹ je na podstawie aktualnej
umowy najmu, w drodze bezprzetargowej.
2. Wolne budynki lub lokale mieszkalne bêd¹ sprzedawane w drodze przetargu.
3. Przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, ustala siê bonifikaty:
a) 80% zni¿ki  przy sprzeda¿y bezprzetargowej dla
Najemcy lokalu mieszkalnego, na czas nieoznaczony,
b) 50% zni¿ki  przy sprzeda¿y budynku mieszkalnego
lub jego czêci wydzielonej geodezyjnie,
c) 50% bonifikaty liczonej od kwoty uzyskanej po zastosowaniu bonifikaty, w której mowa w ust. 3 pkt 1
i 2, przy jednorazowej wp³acie.
4. W przypadku, gdy nabywca kupuje budynek mieszkalny z wyodrêbnion¹ dzia³k¹, cena gruntu nie podlega
bonifikatom, okrelonym w ust. 3.
5. Warunkiem skorzystania przez najemcê z bonifikat,
okrelonych w ust. 3 jest z³o¿enie wniosku o kupno, w
terminie trzech miesiêcy od daty zawiadomienia go na
pimie, o przeznaczeniu budynku lub lokalu mieszkalnego do sprzeda¿y.
6. Cena sprzeda¿y budynku lub lokalu mieszkalnego w
drodze bezprzetargowej mo¿e byæ roz³o¿ona na raty,
p³atne w okresie nie d³u¿szym ni¿ trzy lata.

7. Pierwsza rata, w wysokoci 20% ceny sprzeda¿y podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy
notarialnej. Sp³ata pozosta³ych rat wraz z oprocentowaniem nastêpuje do dnia 31 marca ka¿dego roku,
poczynaj¹c od stycznia roku nastêpnego po zawarciu umowy notarialnej.
8. Roz³o¿ona na raty, nie sp³¹cona czeæ ceny podlega
oprocentowaniu w wysokoci 1/2 stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.
9. Nieterminowe sp³aty rat spowoduj¹ naliczenie karnych odsetek.
10. Wierzytelnoci Gminy z tytu³u roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
11. Je¿eli nabywca przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia,
zby³ lub wykorzysta³ budynek lub lokal mieszkalny na
inne cele ni¿ mieszkaniowe, Zarz¹d Gminy zobowi¹zany jest ¿¹daæ od nabywcy zwrotu kwoty zrewaloryzowanej równowartoci ulgi. Nie dotyczy to zbycia
na rzecz osoby bliskiej.
SPRZEDA¯ BUDYNKÓW I LOKALI U¯YTKOWYCH
12. Sprzeda¿ gminnych budynków i lokali u¿ytkowych
nastêpuje w drodze przetargu.
13. Budynki i lokale u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane w
drodze bezprzetargowej wy³¹cznie najemcom lub
dzier¿awcom, którzy zajmuj¹ je na podstawie aktualnej umowy.
14. Cenê sprzeda¿y za nabywany w drodze przetargu lub
w drodze bezprzetargowej budynek lub lokal u¿ytkowy nabywca uiszcza w ca³oci, najpóniej do dnia
zawarcia aktu notarialnego.
15. Przy sprzeda¿y budynku lub lokalu u¿ytkowego w
drodze negocjacji warunków, ustalenia wynikaj¹ce z
niniejszych zasad nie s¹ obowi¹zuj¹ce.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
16. Wszystkie wnioski w sprawie wykupu zajmowanych
budynków i lokali, z³o¿one przez najemców przed
dniem wejcia w ¿ycie niniejszych zasad i nie zakoñczone podpisaniem protoko³u sprzeda¿y, bêd¹ realizowane w oparciu o niniejsze zasady.
17. Wszelkie sprawy sporne mog¹ce wynikaæ ze stosowania niniejszych zasad, niemo¿liwe do rozstrzygniêcia przez Zarz¹d Gminy, bêd¹ rozpatrywane przez
Radê Gminy Tr¹bki Wielkie.
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UCHWA£A Nr 6/I/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Tr¹bki Wielkie na
rok 2001 oraz zmian w uchwale Nr 92/X/2000 Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 29 grudnia 2000 r w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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;
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z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art.109
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110, poz. 1255
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315)
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmian w bud¿ecie Gminy Tr¹bki Wielkie
jak nastêpuje:
1) po stronie dochodów bud¿etowych zwiêksza siê bud¿et Gminy o kwotê 31 987 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*/2001,
2) po stronie wydatków bud¿etowych zwiêksza siê bud¿et Gminy o kwotê 31 987 z³., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*/2001,
3) dokonuje siê zmian, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*/2001.
§2
Po zmianach wymienionych w § 1 bud¿et Gminy na
rok 2001 wynosi:
1) Dochody bud¿etowe  11.191 144 z³.
2) Wydatki bud¿etowe  14 721 144 z³. z których przypada na:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie 10 500 144 z³. w szczególnoci:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ
w kwocie 6.325 645 z³,
 dotacji w kwocie 72 000 z³,
 wydatków na obs³ugê d³ugu w kwocie 198 000
z³,
b) wydatków maj¹tkowych w kwocie 4 221 000 z³.
§3
Dokonuje siê zmian w wydatkach na finansowanie inwestycji, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*/2001 do niniejszej
uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Makowski
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UCHWA£A Nr XXXII/1018/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/797/2000 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie
wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdañska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
* Za³¹czników Nr 1, 2 i 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 71, poz. 838), § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3, § 5, §
6 pkt 1, § 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/797/2000 Rady Miasta Gdañska z
dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na terenie Miasta Gdañska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at zmienia siê § 4 poprzez nadanie mu nastêpuj¹cego brzmienia:
1. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 1
niniejszej uchwa³y za parkowanie pojazdów na drogach publicznych na obszarze G³ównego Miasta,
oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXVII/
797/2000 Rady Miasta Gdañska z dnia 28 wrzenia
2000 r., dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników drogi legitymuj¹cych siê bezp³atn¹ kart¹ abonamentow¹:
a) osób w³adaj¹cych pojazdem samochodowym, których prawo w³adania uwidocznione jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w umowie dzier¿awy, leasingu b¹d u¿yczenia pojazdu, a które
sprawuj¹ opiekê nad osobami zameldowanymi na
pobyt sta³y lub czasowy, na obszarze p³atnego parkowania, na terenie G³ównego Miasta, które ukoñczy³y 75 rok ¿ycia lub osobami posiadaj¹cymi wiadectwo lekarskie, ¿e wymagaj¹ sta³ej opieki osób
trzecich,
b) u¿ytkowników pojazdów zaopatrzenia w godzinach
500-1000 i 1700-2200, a dla u¿ytkowników pojazdów
zaopatrzenia w podstawowe artyku³y spo¿ywcze
jak: pieczywo, mleko, miêso i ich przetwory (posiadaj¹cych atest nadzoru sanitarnego do przewo¿enia tych artyku³ów) równie¿ poza tymi godzinami,
c) w³adaj¹cych pojazdem samochodowym, których
prawo w³adania uwidocznione jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w umowie dzier¿awy, leasingu b¹d u¿yczenia pojazdu, którzy zameldowani
s¹ na pobyt sta³y lub czasowy na obszarze p³atnego parkowania na terenie G³ównego Miasta, a tak¿e osób zameldowanych w tym obszarze na pobyt
sta³y lub czasowy pod tym samym adresem co
w³adaj¹cy pojazdem; uprawnienie obowi¹zuje w
rejonie, w którym do parkowania uprawnia posiadany identyfikator,
d) radnych Miasta Gdañska i pracowników Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, korzystaj¹cych z pojazdów prywatnych dla celów s³u¿bowych, podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
e) kieruj¹cych pojazdami s³u¿bowymi Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych,
f) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych np. pogotowia gazowego, energetycznego,
ciep³owniczego, wodno-kanalizacyjnego podczas
usuwania skutków awarii,
g) kieruj¹cych pojazdami s³u¿b specjalnych Policji, Stra¿y Po¿arnej, Urzêdu Ochrony Pañstwa, Stra¿y Granicznej, Stra¿y Miejskiej Miasta Gdañska, s³u¿by wiê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ziennej, pogotowia ratunkowego, uczestnicz¹cych
w akcji zwi¹zanej z ratowaniem ¿ycia, zdrowia, mienia lub z koniecznoci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego oraz we wszystkich wymienionych przypadkach gdy pracownicy w/w s³u¿b
wykorzystuj¹ dla wy¿ej okrelonych celów pojazdy
bêd¹ce w ich w³adaniu,
h) kieruj¹cych pojazdami s³u¿bowymi instytucji pañstwowych, samorz¹dowych, przedstawicielstw
pañstw obcych, pojazdami oznaczonymi symbolami CD lub CC, organizacji spo³ecznych, wyznaniowych, zak³adów opieki zdrowotnej, stacji radiowych,
stacji telewizyjnych, prasy oraz gdy pracownicy w/
w podmiotów wykorzystuj¹ pojazdy bêd¹ce w ich
w³adaniu dla celów s³u¿bowych i publicznych.
2. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 1
niniejszej uchwa³y za parkowanie pojazdów na drogach
publicznych na obszarze G³ównego Miasta, oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXVII/797/2000
Rady Miasta Gdañska z dnia 28 wrzenia 2000 r., dla
wiadcz¹cych us³ugi przewozu osób (pojazdy taxibez
koniecznoci legitymowania siê bezp³atn¹ kart¹ abonamentow¹.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XIX/134/2001
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 24 lutego 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
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 ze zm.) oraz § 1 pkt 4 lit. c rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej, w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego:
 30 z³,
2) za sporz¹dzenie wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego:
 20 z³,
3) za uzgodnienie projektu w zakresie kolizji uzbrojenia podziemnego z sieci¹ drogow¹ i lokalizacji obiektów w pasie drogowym:
 22 z³,
4) za uzgodnienie projektu przebiegu linii energetycznej, gazowej, ciep³owniczej, telefonicznej, kanalizacyjnej, wodoci¹gowej:
 33 z³,

5) za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej:
 40 z³,
6) za zmianê wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej:
 20 z³.
§2
Op³ata administracyjna jest uiszczana w kasie Urzêdu
Gminy Kwidzyn na rachunek bud¿etu gminy.
§3
Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje z
chwil¹ dokonania zg³oszenia lub wyst¹pienia z wnioskiem
o dokonanie czynnoci urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej
czynnoci ma byæ wydany dokument  z chwil¹ wydania
tego dokumentu.
§4
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej czynnoci urzêdowe dokonywane na wniosek jednostek bud¿etowych
Gminy Kwidzyn.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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UCHWA£A Nr XIX/138/2001
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 24 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i e, pkt. 10,
art. 51 ust. 1 i 2 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) oraz art. 124 i art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2a
i 88h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196
ze zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 12 635 000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
§2
1. Ustala siê wydatki gminy na rok 2001 w wysokoci 12
907 700 z³. w tym rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w wysokoci 50 000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Ustala siê ród³a finansowania niedoboru bud¿etowego oraz rozdysponowanie nadwy¿ki bud¿etowej w wysokoci 272 700 z³.
* Za³¹cznika Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Wyszczególnienie

§

Przychody

Nadwy¿ka bud¿etowa
z lat ubieg³ych

3) przenoszenia wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³ów.

957

272 700

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
od dnia 1 stycznia 2001 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych w kwocie 90 000 z³.
§4
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy w wysokoci 316
600 z³., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
Dzia³

Rozdzia³

900

90002

Dochody

Wydatki

176 880

176 880

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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UCHWA£A Nr XXII/131/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 26 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XX/119/2000 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 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) oraz art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych Rada Gminy w Malborku uchwala, co
nastêpuje:

§7

§1

Ustala siê dochody i wydatki rodków specjalnych
wietlice:

W uchwale Nr XX/119/2000 Rady Gminy Malbork z dnia
20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii energoenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i
przewodów gazu, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania wody i oczyszczania cieków 
1% od ich wartoci.

Dzia³
854

Rozdzia³ Dochody w tym dotacja
85401

148 500

22 000

Wydatki
158 400

§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w wysokoci:
 przychody 7 460 000 z³,
 wydatki 7 852 800 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§9

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Przyjmuje siê do realizacji wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.

Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz przez rozplakatowanie na
terenie gminy.

§ 10

§4

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci 300 000 z³.,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie realizowanych inwestycji przypadaj¹cych do sp³aty w 2002 r. do kwoty
2 500 000 z³.,
* Za³¹cznika Nr 3, 4, 5 i 6 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
D. Zalewska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

UCHWA£A Nr XVII/126/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 26 lutego 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego.
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku 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 111, 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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/31/99 Rady Gminy w Starym Polu z
dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego zmienionej uchwa³¹ Nr XI/91/2000 z
dnia 27 marca 2000 r. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu:
1) w miejscowoci Stare Pole, Krzy¿anowo, Królewo 
0, 45 z³,
2) w pozosta³ych miejscowociach na terenie gminy 
0,30 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina
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UCHWA£A Nr XVII/127/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych.
Na podstawie art.18 oraz art.19 pkt.1 lit. c ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000
r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 40,00 z³,
2) za dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 20,00 z³.
§2
Op³ata p³atna jest na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Stare Pole w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie
czynnoci urzêdowych, o których mowa w § 1.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina
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UCHWA£A Nr XVII/129/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2001 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d 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, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) i
art. 48, 109, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Stare Pole na 2001 r.
w wysokoci
6.062.346,-z³
Dochody wg wa¿niejszych róde³ stanowi za³¹cznik
Nr 1*.
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmuj¹:
1) dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
w wysokoci
344.240,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
2) wp³ywy z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
w wysokoci
36.000,-z³
3. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy Stare Pole na 2001 r.
w wysokoci
6.223.346,-z³
Wydatki wg dzia³ów i rozdzia³ów stanowi za³¹cznik
Nr 3*
4. ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w kwocie
161.000,-z³
stanowiæ bêdzie zaci¹gniêty kredyt bankowy.
5. Przychody i rozchody bud¿etowe stanowi za³¹cznik
Nr 4*.
6. Wydatki o których mowa w ust.3 przeznacza siê na:
1) realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
w wysokoci
344.240,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*
2) realizacjê zadañ inwestycyjnych
w wysokoci
664.550,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
* Za³¹cznika Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nie publikuje siê.
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§2

Ustala siê dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych w wysokoci 30.000,-z³
§3
Kwota wydatków okrelona w § 1 ust.3 obejmuje ponadto wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 36.000,-z³.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 61.538,-z³
§6
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w wydatkach bud¿etu w zakresie
przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu w wysokoci 261.000,-z³.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

219
POROZUMIENIE
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.Nr 91 poz.
578; Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26,
poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 88, poz. 985) dnia 19 stycznia 2001 r. w Gdyni zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy:

* Za³¹cznika Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Zarz¹dem Miasta Sopotu reprezentowanym przez:
a) Cezarego Jakubowskiego
b) Danutê Trêbiñsk¹
2. Zarz¹dem Miasta Gdyni reprezentowanym przez:
a) Wojciecha Szczurka
b) Jerzego Miotke
o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Miasto Sopot Miastu Gdynia do wykonywania zadañ z zakresu zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu, realizowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Gdyni, zwany dalej
Urzêdem Pracy.
§2
Porozumienie zawiera siê na czas okrelony od dnia 1
stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. z mo¿liwoci¹
przed³u¿enia na dalszy okres.
§3
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Pracy
okrela Zarz¹d Miasta Gdyni.
§4
1. Dzia³alnoæ Urzêdu Pracy finansowana jest z dotacji
celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Strony mog¹ dofinansowywaæ Urz¹d Pracy ze rodków w³asnych.
Zasady ewentualnej partycypacji w kosztach strony uzgadniaj¹ wczeniej, w drodze odrêbnego porozumienia.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do
porozumienia.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach, po 2
dla ka¿dej ze stron.
Cz³onek Zarz¹du
D. Trêbiñska
Wiceprezydent
Miasta Sopotu
C. Jakubowski

Prezydent
W. Szczurek
Wiceprezydent
Miasta Gdyni
J. Miotke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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