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397
UCHWA£A Nr XXIV/346/00
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego obszary dzia³ek
nr 193/4 i 193/5 oraz czêci dzia³ki nr 255/5 po³o¿onej
we wsi Mezowo, gmina Kartuzy
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Dz. U. 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. 1 i art. 42 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.
Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Miejska w Kartuzach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50) ze
zmianami w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/
112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8,
poz. 45); uchwa³¹ Nr VlI/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156); uchwa³¹ Nr XXII/1181/
96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12, poz.
41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996
r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1.1.Teren dzia³ek nr 193/4 i 193/5 w Mezowie o pow.
0,08 ha przeznaczony w powy¿szym planie na teren
us³ug turystyki, w Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy po³o¿ony w strefie mieszkalnictwa jednorodzinnego z
us³ugami, zabudowa skoncentrowana, przeznacza siê
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  1 dzia³ka. Po-

wierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ min. 20% pow.
dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Adaptacja istniej¹cego budynku na funkcje
mieszkaniowe z mo¿liwoci¹ modernizacji i niewielkiej rozbudowy, z zachowaniem gabarytu wysokociowego.
Linie zabudowy jak na rys. planu: od po³udnia po istniej¹cym obrysie budynku, od wschodu po istniej¹cym obrysie budynku, od pó³nocy 4,5 m od granicy,
od zachodu 7,0 m od granicy.
2.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji od strony zachodniej z drogi o
numerze ewidencyjnym gruntu 193/6.
3.1.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w
uzgodnieniu z gestorem sieci.
 Odprowadzenie cieków czasowo do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych z okresowym wywo¿eniem do oczyszczalni cieków na dotychczasowych zasadach, docelowo po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej obiekt nale¿y bezwzglêdnie pod³¹czyæ do niej, a zbiornik zlikwidowaæ.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN w uzgodnieniu z gestorem sieci.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z zastosowaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Odpady sta³e nale¿y segregowaæ w miejscach ich
powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
4.1.Ustalenia inne.
 Teren zosta³ w³¹czony w granicê Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu
11/98 Wojewody Gdañskiego.
1.2.Teren dzia³ki nr 25515 w Mezowie o pow. ok. 0,30 ha
przeznaczony w powy¿szym planie na u¿ytki rolne, w
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy po³o¿ony w strefie
mieszkalnictwa jednorodzinnego z us³ugami, przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
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MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  3 dzia³ki. Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ min. 20% pow.
dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Gabaryty budynków nie wiêcej ni¿ 8,5 m od
najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy
dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci ok. 45°, kryte
dachówk¹ ceramiczn¹, proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm powy¿ej poziomu terenu.
Przy budowie zastosowaæ tradycyjne materia³y jak
kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu
elewacji  drewno. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy, gara¿.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi
powiatowej o numerze ewidencyjnym gruntu 219 relacji Kie³pino-Mezowo-Borowo.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 8,0 m od po³udniowej granicy dzia³ki,12,0 m od krawêdzi jezdni, 4,0 m
od pó³nocnej, wschodniej i zachodniej granicy dzia³ki.
2.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ powiatow¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 219. Projektuje siê osobne wjazdy
na ka¿d¹ z dzia³ek.
3.2.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w
uzgodnieniu z gestorem sieci.
 Odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych
bezodp³ywowych z okresowym wywo¿eniem do
oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej bezwzglêdnie nale¿y pod³¹czyæ do niej
obiekty kubaturowe.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN w uzgodnieniu z gestorem sieci.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z zastosowaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Odpady sta³e nale¿y segregowaæ w miejscach ich
powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
4.2.Ustalenia inne:
 Obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci od prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
 Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony
do granic w³asnoci.
 Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
 Odpady zanieczyszczone ropopochodnymi winny
byæ gromadzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej
nawierzchni i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
 Osady zgromadzone w separatorach okresowo
winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
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 Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych
dróg dojazdowych, parkingów nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku.
 Teren zosta³ w³¹czony w granicê Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i
ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu 11/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce za³¹czniki do uchwa³y we wsi Mezowo w gminie Kartuzy
wykonane w skali 1:500
Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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 na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia, uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

398
UCHWA£A Nr XXX/241/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 21 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia zasad
ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich.
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Na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622
i z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 95,
poz.1041 ) w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i
Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320)
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLIV/295/97 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 28 sierpnia 1997 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli
miejskich wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola
kosztów przygotowania posi³ków i kosztów zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w
czasie przekraczaj¹cym minimum programowe ustala siê ³¹cznie na 20 % najni¿szego, ubruttowionego
wynagrodzenia pracowników, og³aszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim,
2) w za³¹czniku do uchwa³y skrela siê ust. 4.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

399
UCHWA£A Nr XXXII/248/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych, czynszów i ich p³atnoci.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm. Dz. U. 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. 1 i art. 42 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) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/165/96 r. Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych, czynszów i ich p³atnoci, zmienionej
uchwa³¹ Nr XXXIX/256/97 Rady Miasta Pruszcz Gdañski,
z dnia 4 kwietnia 1997 r., uchwa³¹ Nr LII/362/98 r. Rady
Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 2 kwietnia 1998 r., uchwa³¹ Nr VII/48/99 r. z dnia 15 marca 1999 r., uchwa³¹ Nr XX/
142/2000 r. z dnia 29 marca 2000 r. oraz uchwa³a Nr XXII/
166/2000 r. z dnia 31 maja 2000 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 19 dodaje siê pkt. 4a w brzmieniu:
4a. Stowarzyszenie Transplantacji Serca Ko³o Pó³noc,
2) za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie, jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXII/248/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 11 kwietnia 2001 r.
Tabela minimalnych stawek czynszowych
obowi¹zuj¹cych w lokalach u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹ Gminy
Miasta Pruszcz Gdañski

RODZAJ

BRAN¯Y

Stawki czynszu
obowi¹zuj¹ce

HANDEL
sklepy monopolowe

17,05 z³

sklepy z art.przemys³owymi

9,90 z³

sklepy z art. spo¿ywczymi
sklepy spo¿ywcze ze sprzeda¿¹
alkoholu do 4,5% i piwa

8,80 z³
9,90 z³
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sklepy spo¿ywcze ze sprzeda¿¹
alkoholu powy¿ej 4,5%

13,20 z³

GASTRONOMIA
restauracje, kawiarnie, ma³a gastronomia

8,25 z³

bary, sto³ówki, jad³odajnie

4,40 z³

US£UGI I PRODUKCJA
wypo¿yczalnie kaset video

9,90 z³

us³ugi pogrzebowe

9,90 z³

produkcja przemys³owa

8,25 z³

magazyny i sk³ady ze sprzeda¿¹

8,80 z³

magazyny i sk³ady bez sprzeda¿y

8,25 z³

punkty skupu surowców wtórnych

2,75 z³

ZAK£ADY RZEMIELNICZE
1/ zaklady rzemielnicze o du¿ej powierzchni

6,60 z³

2/ rzemios³o zanikaj¹ce

3,85 z³

3/ us³ugi bytowe

3,85 z³

DZIA£ALNOÆ U¯YTECZNOCI
PUBLICZNEJ
banki

18,70 z³

kantory i us³ugi z³otnicze

18,70 z³

kancelarie i zespo³y adwokackie

17,05 z³

towarzystwa i firmy ubezpieczeniowe

15,40 z³

biura turystyczne

9,90 z³

owiata i kultura

6,60 z³

zdrowie

14,00 z³

biblioteki i czytelnie

8,80 z³

biura

11,55 z³

organizacje spo³eczne i zwi¹zki

5,50 z³

GARA¯E
murowane

2,93 z³

o konstrukcji stalowej

2,53 z³
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UCHWA£A Nr II/6/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 26 i 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2
lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z pón. zm.) i art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm. Dz. U. 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. 1 i art. 42
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)
Rady Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w gminie Studzienice na 1,17 z³.
2. W lokalach mieszkalnych o ustalonej stawce bazowej
czynszu  zwiêksza siê stawkê bazow¹ o 30,0% w stosunku do podstawy wynosz¹cej 0,90 z³.
3. Maksymalna obni¿ka stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 80% jej wartoci.
4. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w
rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszyst-
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kich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania,
tj. pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, hali, korytarzy, ³azienek, wc oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i
komórek gospodarczych.
Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle wyprawionych przegród
pionowych (cian) przy zachowaniu zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych we w³aciwej Polskiej
Normie.
§2
Rodzaj i wysokoæ czynników ró¿nicuj¹cych stawkê bazow¹ czynszu regulowanego okrela za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Studzienice Nr II/17/
2000 z dniem 12 czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy
w Studzienicach Nr II/6/2001
z dnia 28 lutego 2001 r.
Obni¿ki stawki bazowej czynszu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brak c.o. z dala czynnego
 5%
Brak ciep³ej wody z dala czynnej
 5%
Brak wody
 50%
Brak w.c.
 10%
Brak ³azienki
 10%
Brak wody i kanalizacji sanitarnej
 70%
Usytuowanie  poddasze, suteryna
 5%
Wiek budynku
10  50 lat
 10%
wiêcej ni¿ 50 lat
 15%
Do naliczenia czynszu bêdzie uwzglêdniona suma poszczególnych obni¿ek, jednak nie mo¿e ona przekroczyæ 80%.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

401
UCHWA£A NR II/10/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zasad odp³atnego korzystania z obiektów
gminnych.
Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 40 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; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy w Studzienicach ustala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê minimalne stawki czynszu najmu pomieszczeñ i u¿yczenia sprzêtu w budynkach stanowi¹cych
w³asnoæ gminy za okres najmu na zabawy publiczne,
uroczystoci rodzinne i inne okolicznoci (narady, konferencje, zjazdy, wystawy itp.) w wysokoci okrelonej
w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
2. W przypadku d³u¿szego najmu stawki ulegaj¹ odpowiedniemu zwiêkszeniu.
3. Dla jednostek gospodarki uspo³ecznionej i nieuspo³ecznionej za wynajem sali na zgromadzenia, zebrania i inne
spotkania ustala siê stawkê minimaln¹ za godzinê najmu w kwocie 18,00 z³.
§2
Op³aty z tytu³u najmu p³atne s¹ z góry wraz z wnioskiem o najem pomieszczeñ.
§3
W spo³ecznie uzasadnionych przypadkach upowa¿nia
siê dyrektorów instytucji i placówek owiatowych do czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Studzienice Nr I/2/99 z
dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie zasad odp³atnego korzystania z obiektów gminnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Rady Gminy w Studzienicach Nr II/10/2001
z dnia 28 lutego 2001 r.
TABELA
MINIMALNYCH STAWEK NAJMU POMIESZCZEÑ I WYPO¯YCZENIA SPRZÊTU
W BUDYNKACH STANOWI¥CYCH W£ASNOÆ GMINY STUDZIENICE

Lp.

Nazwa i adres
placówki

Orodek Kultury
1. Gminy Studzienice
w Ugoszczy
wietlica w
2.
Studzienicach
wietlica w
3.
Rabacinie
wietlica w Czarnej
4.
D¹browie
wietlica w
5.
Przewozie

Sala
a) widowiskowa
b) gimnastyczna

wietlica,
klasa

Nazwa pomieszczenia
Kuchnia z zapleczem
a) bez sto³ówki
b) ze sto³ówk¹

Sklepik

Na potrzeby
kolonii,
obozów

Sprzêt (1 szt./
na dobê)

a)250 z³/1 dobê + koszty
energii, wody i kanalizacji

a) 20 z³/1 dobê + koszty energii,
wody i kanalizacji

a) stó³ 2,5 z³
b) krzes³o 1 z³

a) 250 z³/1 dobê + koszty
energii, wody i kanalizacji
a) 30 z³/1 dobê + koszty
energii i wody
a) 30 z³/1 dobê + koszty
energii i wody
a) 30 z³/1 dobê + koszty
energii i wody

a) 20 z³/1 dobê + koszty energii,
wody i kanalizacji

a) stó³ 2,5 z³
b) krzes³o 1 z³

b) 30 z³/1 godz. + koszt
Szkola Podstawowa
6.
wody i kanalizacji
w Studzienicach

7.

b) 30 z³/1 godz. + koszt
Szko³a Podstawowa
wody i kanalizacji
w Pó³cznie

8.

Szko³a Podstawowa
w Ugoszczy



60 z³/1 dobê
oraz koszt
energii
30 z³ za godzinê (klasa,
wietlica)
60 z³/1 dobê
oraz koszt
energii
30 z³ za godzinê (klasa,
wietlica)
60 z³/1 dobê
oraz koszt
energii
30 z³ za godzinê (klasa)

a) 30 z³/1 dobê + koszty energii,
wody i kanalizacji

30 z³ za 1 m-c

b) 70 z³/1 dobê + koszty energii,
wody i kanalizacji

30 z³ za 1 m-c

402
UCHWA£A Nr XX/134/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ czêci dzia³ki nr 520
we wsi Konarzynki gm. Konarzyny.
Na podstawie 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) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz.136) Rada Gminy
uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo 
produkcyjn¹ czêci dzia³ki nr 520 we wsi Konarzynki
gm. Konarzyny, zwany dalej planem.




8 z³ za 1
osobodzieñ
oraz koszt
energii, wody,
kanalizacji
i opa³u
8 z³ za 1
osobodzieñ
oraz koszt
energii, wody,
kanalizacji
i opa³u
8 z³ za 1
osobodzieñ
oraz koszt
energii, wody,
kanalizacji
i opa³u

a) stó³ 2,50 z³
b) krzes³o 1 z³

a) stó³ 2,50 z³
b) krzes³o 1 z³

a) stó³ 2,50 z³
b) krzes³o 1 z³

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje pó³nocno  zachodni¹ czêæ dzia³ki
nr 520 po³o¿onej we wschodniej czêci wsi Konarzynki, po po³udniowej stronie drogi powiatowej Konarzyny  skrzy¿owanie dróg wojewódzkich nr 212 i
nr 236.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami
M, UP;
2) teren drogi powiatowej, oznaczony na rysunku planu literami KP.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od
linii rozgraniczaj¹cej drogi.
§ 5.Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
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2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M, UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie terenu wy³¹cznie dla realizacji
potrzeb jednego inwestora;
2) funkcjê mieszkaniow¹ dla zaspokojenia potrzeb
w³asnych inwestora;
3) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) i produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z ubojem i przetwórstwem
miêsnym o poziomie produkcji do 10 t miêsa/
dobê, spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 3;
4) realizacjê zabudowy dla potrzeb us³ug (w tym
handlu) i produkcji wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
5) obs³ugê komunikacyjn¹ od przylegaj¹cej drogi
powiatowej  wjazdy na dzia³kê i zjazdy nie powinny kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi,
wymagaj¹ uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.
3. Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa)i produkcyjna prowadzona na terenie, o którym mowa w ust.
1, musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nakazuje siê:
1) dostosowaæ rozwi¹zania technologiczne i produkcyjne do spe³nienia wszystkich warunków
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach weterynaryjno  sanitarnych dla ubojni i zak³adów
przetwórstwa miêsnego;
2) uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê;
3) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, a w szczególnoci
strefê ochronn¹ kabla telekomunikacji miêdzymiastowej szerokoci 10,0 m (po 5,0 m z ka¿dej
strony licz¹c od osi kabla);
4) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub
gara¿ dla samochodu u¿ytkowników sta³ych i
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo w iloci niezbêdnej dla zamierzonej wielkoci produkcji 
miejsca postojowe mo¿na lokalizowaæ w bezporednim s¹siedztwie drogi powiatowej;

Poz. 402

5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z wyj¹tkiem poprodukcyjnych, z
mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o
odpadach;
6) gromadziæ odpady poprodukcyjne w obudowach
ch³odzonych do czasu wywiezienia ich do miejsca
utylizacji;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
8) mycie samochodów transportowych wy³¹cznie w
wyznaczonym miejscu, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy infiltracjê zanieczyszczeñ do wód wg³êbnych;
9) podczyszczaæ wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do odbiornika w separatorach ropopochodnych i piasku;
10) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Nr 9 Okolice Jezior Krêpsko i Szczytno.
11) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu
ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
12) wprowadziæ pas izolacyjny drzew i krzewów wokó³ granic terenu oraz zastosowaæ zieleñ izolacyjn¹ i ozdobn¹ wokó³ obiektów;
13) na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na etapie projektu inwestycyjnego nale¿y sporz¹dziæ oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko, zgodnie z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami, zawieraj¹ce konkretne rozwi¹zania technologiczne i techniczne w poszczególnych bran¿ach minimalizuj¹ce niekorzystne zmiany w rodowisku przyrodniczym.
5. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust.1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ projektowanych budynków nie mo¿e przekroczyæ II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parteru maks.
0,6 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy dwuspadowe o maksymalnym nachyleniu po³aci 50° lub w uzasadnionych przypadkach  ze
wzglêdu na proporcje budynku  wielospadowe o
nachyleniu po³aci j.w.,
4) zaleca siê stosowanie tradycyjnych miejscowych
materia³ów budowlanych i wykoñczeniowych oraz
istniej¹cych regionalnych i miejscowych wzorów stylistycznych (w szczególnoci w zakresie detalu architektonicznego).
6. Ustala siê wymagania w zakresie obrony cywilnej, które
nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb  konieczne
jest wyst¹pienie do w³aciwego organu administracji
o szczegó³owe wytyczne do ka¿dego zadania inwestycyjnego:
1) planowane do realizacji zaplecza socjalno  sanitarne (natryski, ³anie pracownicze) itp. projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odka¿ania Odzie¿y (POO) i Punkt Odka¿ania Transportu (POT);
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2) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ z
uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania.
§ 7.1. Wyznacza siê teren komunikacji szerokoci oko³o
1,0 m, oznaczony na rysunku planu literami KP, przeznaczony docelowo dla realizacji celów publicznych
 na poszerzenie przylegaj¹cej drogi powiatowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê
realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 8.1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej po ich mechanicznym podczyszczeniu. Na inwestora nak³ada siê obowi¹zek prawid³owego rozwi¹zania gospodarki ciekami technologicznymi. Podczyszczalnia cieków musi byæ
dostosowana do poziomu produkcji o wielkoci
przerobu do 10 ton miêsa na dobê. Podczyszczone cieki musz¹ odpowiadaæ normom dopuszczaj¹cym do dalszego oczyszczania. Zakaz stosowania szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
3. Pobór energii elektrycznej z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej n.n. na warunkach przy³¹czenia
do sieci okrelonych przez gestora sieci  dla zasilania w energiê elektryczn¹ projektowanych obiektów inwestor wyst¹pi z wnioskiem do gestora sieci o podanie warunków przy³¹czenia.
4. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków (w tym
uzyskiwanie pary dla celów technologicznych) nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Konarzyny, uchwalonego uchwa³¹ Nr XVIII/ 73/92 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 maja 1992 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 13, poz. 99 z pón. zm.), w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr
1 do uchwa³y.
§ 10. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 2%.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XLI/433/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum w Lêborku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 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) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Muzeum w Lêborku, jak w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/306/93 z dnia 10 lutego 1993 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum w Lêborku.
§4
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y XLI/433/2001
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT
Muzeum w Lêborku
I. Postanowienia ogólne
§1
Muzeum w Lêborku zwane dalej Muzeum dzia³a w
szczególnoci na podstawie ustawy z dna 21 listopada
199ó r. o muzeach (Dz. U.z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r.
Nr 106, poz. 668), ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz postanowieñ niniejszego statutu.
§2
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Lêbork.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarz¹d Miasta pod Nr XXV1/306/93
dnia 10 lutego 1993 r. i posiada osobowoæ prawn¹.
§3
Gmina Miejska Lêbork zapewnia rodki potrzebne do
utrzymania i rozwoju Muzeum.
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Województwa Pomorskiego

Poz. 403

 816 

§4
Siedzib¹ Muzeum jest miasto Lêbork, a terenem dzia³ania Lêbork i teren historycznie z nim zwi¹zany.
§5
Muzeum u¿ywa pieczêci okr¹g³ej z ród³em pañstwa
w rodku i napisem w otoku: Muzeum w Lêborku.

1) Dzia³
2) Dzia³
3) Dzia³
4) Dzia³

artystyczno-historyczny,
archeologiczny,
sztuki wspó³czesnej,
numizmatyczny.
§9

II. Cele i zadania Muzeum

Zakres zadañ dzia³ów oraz samodzielnych stanowisk
pracy okrela regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum.

§6

IV. Nadzór i zarz¹dzanie Muzeum

Celem Muzeum jest dzia³alnoæ okrelona w art. 1 ust. 1
ustawy o muzeach.
§7
Muzeum realizuje cele okrelone w § 6 przez:
1) gromadzenie dóbr kultury (zabytki i materia³y dokumentacyjne) w zakresie:
 artystyczno-historycznym,
 sztuki wspó³czesnej  archeologicznym,
 numizmatycznym,
2) uzupe³nianie zbiorów przez nowe zabytki uzyskane
drog¹ badañ archeologicznych, zakupy, przydzia³u,
darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów;
3) prowadzenie ewidencji naukowej, inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów i materia³ów dokumentacyjnych;
4) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniaj¹cych pe³ne zabezpieczenie i magazynowanie ich w sposób dostêpny dla badañ naukowych;
5) zabezpieczanie i konserwowanie zabytków archeologicznych;
6) prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z
upowszechnianiem sztuki, m. in. przez zakup, sprzeda¿, prowadzenie komisu i wypo¿yczanie przeznaczonych na ten cel dzie³ sztuki wspó³czesnej, u¿ytkowej,
ludowej, wyrobów rzemios³a artystycznego, a tak¿e
poprzez organizowanie widowisk teatralnych, muzycznych itp.;
7) organizowanie wystaw sta³ych i czasowych sztuki
dawnej i wspó³czesnej;
8) prowadzenie dzia³alnoci spo³eczno-owiatowej;
9) udostêpnianie zbiorów dla celów naukowych i owiatowych;
10) opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach a tak¿e informatorów z zakresu
swojej pracy i zbiorów w postaci ulotek, folderów,
sk³adanek, widokówek itp.;
11) prowadzenie ksiêgozbioru podrêcznego z zakresu
dyscyplin reprezentowanych w Muzeum, muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych oraz udostêpnianie ich
osobom zainteresowanym;
12) organizowanie sesji, konferencji i innych form konsultacji naukowo-owiatowych;
13) prowadzenie wspó³pracy w zakresie ochrony dóbr
kultury z terenow¹ s³u¿b¹ konserwatorsk¹ oraz organizacjami spo³ecznymi statutowo zajmuj¹cymi siê
dzia³alnoci¹ o podobnym profilu i zakresie.
III. Organizacja Muzeum
§8
W sk³ad struktury organizacyjnej Muzeum wchodz¹ nastêpuj¹ce dzia³y:

§ 10
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezporedni Zarz¹d Miasta Lêborka.
§ 11
1. Przy Muzeum dzia³a Rada Muzeum, której cz³onków
powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta Lêborka.
2. Rada Muzeum dzia³a w zakresie okrelonym w art. 11
ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum sk³ada siê z 15 osób.
§ 12
Muzeum zarz¹dzane jest przez dyrektora, którego powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Miasta Lêborka na zasadach i
w trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§ 13
1. Dyrektor zarz¹dza ca³okszta³tem dzia³alnoci Muzeum,
czuwa nad mieniem Muzeum, i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu dzia³ania Dyrektora Muzeum nale¿y w szczególnoci:
1) ogólne kierownictwo w sprawach dzia³alnoci podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad maj¹tkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewn¹trz,
4) przedstawianie w³aciwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdañ oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowi¹zuj¹cym trybie regulaminów i
zarz¹dzeñ,
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrol¹ wewnêtrzn¹,
8) zawieranie i rozwi¹zywanie umów o pracê z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
V. Maj¹tek i finanse Muzeum
§ 14
Maj¹tek Muzeum mo¿e byæ wykorzystywany jedynie
dla celów wynikaj¹cych z zakresu dzia³ania Muzeum.
§ 15
Muzeum prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej. Dzia³alnoæ Muzeum jest finansowana z bud¿etu Gminy Miejskiej Lêbork, rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych róde³.
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§ 16

§4

Do sk³adania w imieniu Muzeum owiadczenia w zakresie jego praw i obowi¹zków finansowych i maj¹tkowych wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch osób, tj. dyrektora i g³ównego ksiêgowego lub osób przez nich upowa¿nionych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

VI. Przepisy koñcowe
§ 17
1. Przekszta³cenia, podzia³u lub likwidacji Muzeum mo¿e
dokonaæ Rada Miejska w Lêborku na warunkach i w
trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXVIII/145/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 9 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia partycypacji rodziców w kosztach
utrzymania Przedszkola Samorz¹dowego w Grabowie.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. (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) Rada Gminy Nowa Karczma
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê sta³¹ op³atê miesiêczn¹ tytu³em partycypacji w kosztach utrzymania Przedszkola Samorz¹dowego w Grabowie w wysokoci 8,5 % najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników obowi¹zuj¹cego w
miesi¹cu wniesienia op³aty z zaokr¹gleniem do pe³nych
z³otych za ka¿de dziecko uczêszczaj¹ce do przedszkola.
2. Op³ata, o której mowa w ust. 1 nie jest wnoszona za
dany miesi¹c po odpisaniu dziecka uczêszczaj¹cego
do przedszkola do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego
rniesi¹c za który nale¿y wnieæ op³atê.
3. Op³ata wnoszona jest z góry do dnia 10-go ka¿dego
miesi¹ca.
4. Niezale¿nie od op³aty wymienionej w ust. 1 rodzice
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola wnosz¹ op³atê
za wy¿ywienie w wysokoci stawki ¿ywieniowej ustalonej przez dyrekcjê przedszkola pomno¿onej przez dni
obecnoci dziecka w przedszkolu.
§2
1. Wysokoæ op³aty ustalono, przyjmuj¹c koszt eksploatacji przedszkola w 2000 r. wynosz¹cy 10750 z³ oraz
60% p³ac i pochodnych zatrudnionej w przedszkolu
kucharki.
2. Op³ata bêdzie wzrastaæ wraz ze zmian¹ wysokoci stawki najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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UCHWA£A Nr 212/XXVI/2001
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy
Somonino z tytu³u wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 i art. 61
ust. 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) w
zwi¹zku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz¹du Gminy z wykonania Bud¿etu Gminy za 2000 rok Rada Gminy
Somonino na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Zarz¹dowi Gminy Somonino absolutorium
z tytu³u wykonania Bud¿etu Gminy za rok 2000.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu stanowi integraln¹ czêci niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
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UCHWA£A Nr 214/XXVI/2001
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie.
Na podstawie art. 90 ust. 2 pkt e 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) Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminnego Zak³adu Remontowo* Sprawozdania z wykonania bud¿etu nie publikuje siê.
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Us³ugowego w Somoninie w brzmieniu jak w za³¹czniku
stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA ZAK£ADU

§2

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Zak³adem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewn¹trz na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez Zarz¹d Gminy.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarz¹d Gminy.
3. Stosunek pracy z kierownikiem Zarz¹d Gminy nawi¹zuje na podstawie umowy o pracê.
4. Bezporednim zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Wójt Gminy.
5. Kierownikowi podlegaj¹ zatrudnieni przez niego na
podstawie umowy o pracê pracownicy. Zakres czynnoci i odpowiedzialnoci pracowników okrela kierownik.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
STATUT
GMINNEGO ZAK£ADU
REMONTOWO-US£UGOWEGO W SOMONINIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Zak³ad Remontowo-Us³ugowy zwany dalej
Zak³adem jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Somonino, posiada status zak³adu bud¿etowego i dzia³a na podstawie:
1) Uchwa³y Nr 23/X/90 Rady Gminy Somonino z dnia
28 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia Zak³adu
Us³ugowo-Remontowego, zmienionej uchwa³¹
Nr 213/XXVI/2001 Rady Gminy Somonino dnia
18 kwietnia 2001 r.,
2) Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.),
3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
§2
1. Siedzib¹ Zak³adu jest Somonino ul. Ceynowy 21.
2. Terytorialny zasiêg dzia³ania obejmuje gminê Somonino.
3. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ zak³adu sprawuje
Zarz¹d Gminy Somonino.
ROZDZIA£ II
PRZEDMIOT DZIA£ANIA
§3
Przedmiotem dzia³ania zak³adu jest wykonywanie zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej maj¹cych na
celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkañców
gminy poprzez wiadczenie us³ug powszechnie dostêpnych, a w szczególnoci w zakresie:
1) wydobycia oraz eksploatacji wody i utrzymania ujêæ
wodnych oraz istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2) eksploatacji i utrzymania oczyszczalni cieków wraz
z istniej¹c¹ sieci¹ kanalizacyjn¹ i przepompowniami,
3) eksploatacji i utrzymania wysypiska odpadów Komunalnych,
4) wykonawstwo wszelkich prac zleconych przez Zarz¹d Gminy, a w szczególnoci:
 prace remontowo-budowlane,
 Konserwacja i utrzymanie dróg gminnych, przepustów i rowów melioracyjnych,
 us³ugi transportowe.

§5
1. Do kompetencji Kierownika zak³adu nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ prac¹ zak³adu,
2) bezporedni nadzór nad czynnociami wykonywanymi przez pracowników zak³adu,
3) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
2. Kierownik zak³adu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych
przepisami prawa oraz w granicach okrelonych pe³nomocnictwem udzielonym przez Zarz¹d.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§6
1. Zak³ad pokrywa koszty swojej dzia³alnoci z:
1) dochodów uzyskanych z prowadzonej dzia³alnoci,
których zakres i zasady bêd¹ corocznie ustalane rocznym planem finansowym,
2) dotacji z bud¿etu Gminy.
2. Zak³ad realizuje zadania statutowe w ramach posiadanych rodków finansowych.
§7
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej zak³adu jest roczny
plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych i rozliczenia z bud¿etem gminy.
2. W planie finansowym mog¹ byæ dokonywane zmiany
w ci¹gu roku w przypadku realizowania wy¿szych od
planowanych przychodów i wydatków pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to zmniejszenia wp³at do bud¿etu
ani zwiêkszenia dotacji z bud¿etu.
3. Zak³ad dokonuje wp³at do bud¿etu gminy nadwy¿ek
rodków obrotowych, ustalonych na Koniec okresu rozliczeniowego.
4. Kontrolê prawid³owoci rozliczeñ zak³adu z bud¿etem
Gminy wykonuje Zarz¹d Gminy.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§8
1. Statut Zak³adowi nadaje Rada Gminy.
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2. Zmiany Statutu s¹ dokonywane w trybie w³aciwym
dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr 221/XXVI/2001
Rady Gminy Somonino
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca bud¿et 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;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) i art. 112 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Somonino uchwala,
co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ZARZ¥DZENIE Nr 1/2001
Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie wykonywania rybo³ówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i
z 1999 r. Nr 70, poz 778) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do rybo³ówstwa morskiego wykonywanego w celach sportowo-rekreacyjnych
w polskich obszarach morskich, w granicach w³aciwoci terytorialnej okrêgowego inspektora rybo³ówstwa
morskiego w S³upsku.

§1

§2

1. W uchwale Nr 200/XXIV/2000 Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie bud¿etu gminy na
rok 2001 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w§ 1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: Ustala siê dochody Bud¿etu Gminy na rok 2001 w wysokoci 11.033.039,=
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala siê wydatki Bud¿etu Gminy na rok 2001 w wysokoci
10.987.803,=
zgodnie z za³¹cznikami nr 2 i 5* stanowi¹cymi integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y,
2) w § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci
904.390,i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 904.390,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* stanowi¹cym integraln¹
czêæ niniejszej uchwa³y,
3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci
102.412,-
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoci
27.165,-
4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala siê dotacje w wysokoci
502.950,-
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Za³¹czniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 wskazane w ust. 1 zastêpuj¹
odpowiednio za³¹czniki Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do uchwa³y, o
której mowa w ust. 1.

U¿yte w zarz¹dzeniu okrelenia oznaczaj¹:
1) po³owy wêdkarskie  rybo³ówstwo morskie wykonywane w celach sportowo-rekreacyjnych,
2) wêdka  narzêdzie do po³owu ryb, z³o¿one z wêdziska
o d³ugoci co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka (¿y³ka) zakoñczona jednym haczykiem
albo sztuczn¹ przynêt¹; haczyk nie mo¿e mieæ wiêcej
ni¿ trzy ostrza, które nie wykraczaj¹ poza obwód ko³a
o rednicy 30 mm, a sztuczna przynêta  trzy haczyki o
rozstawie ostrzy nie wiêkszym ni¿ szerokoæ przynêty,
3) spinningowanie  metoda po³owu ryb drapie¿nych przy
u¿yciu wêdki umo¿liwiaj¹cej wyrzut i ci¹ganie sztucznej przynêty,
4) podrywka  siatka do po³owu przynêty (¿ywca) o maksymalnej powierzchni 1 m kwadratowego i minimalnej wielkoci boku oczka sieci 5 mm,
5) jednostka p³ywaj¹ca  obiekt p³ywaj¹cy, z którego wykonywane s¹ po³owy wêdkarskie.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela
*Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 nie publikuje siê.

§3
1. Przez wykonywanie po³owów wêdkarskich uwa¿a siê
po³ów ryb dokonywany z brzegu lub z jednostki p³ywaj¹cej wy³¹cznie za pomoc¹ wêdek lub podrywki.
2. Prowadzenie po³owów wêdkarskich wymaga uzyskania sportowej licencji po³owowej
3. Przed przyst¹pieniem do po³owu, uprawniony do jego
wykonywania jest obowi¹zany do ustalania czy na wybranym ³owisku nie obowi¹zuj¹ ograniczenia lub zakazy ustalone przez Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego lub Kapitana Portu
§4
Przy po³owach wêdkarskich zabronione jest:
1) jednoczesne u¿ywanie wiêcej ni¿ dwóch wêdek,
2) jednoczesne u¿ywanie wiêcej ni¿ jednej wêdki w czasie spinningowania,
3) stosowanie sztucznego wiat³a,
4) u¿ywanie podrywek innych ni¿ okrelone w § 2 pkt 4,
5) pozostawianie zarzuconych wêdek bez nadzoru,
6) stosowanie jako przynêt lub zanêt zwierz¹t lub rolin
chronionych oraz ikry,
7) rozdawanie w obrêbie ³owiska z³owionych ryb przed
zakoñczeniem po³owów.

Dziennik Urzêdowy
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§5
1. Zabrania siê po³owu ryb:
1) w okresie ochronnym,
2) poni¿ej wymiarów ochronnych,
3) na obszarach okresowych obwodów ochronnych,
4) metod¹ kalecz¹c¹ ryby tzw. szarpaka, lub inn¹ podobn¹ metod¹,
5) z urz¹dzeñ nawigacyjnych i mostów.
2. Do momentu zakoñczenia po³owu z³owione ryby winny byæ przetrzymywane w stanie umo¿liwiaj¹cym pomiar ich d³ugoci ca³kowitej.
3. Z³owione ryby niewymiarowe lub bêd¹ce pod ochron¹ nale¿y bezzw³ocznie wypuciæ do wody, nawet wówczas, gdy ich stan wskazuje na niewielk¹ szansê prze¿ycia.
§6
1. Zabrania siê wykonywania po³owów wêdkarskich z
jednostki p³ywaj¹cej:
1) na torach wodnych,
2) w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od wystawionych
w wodzie rybackich narzêdzi po³owowych
3) w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od brzegu w rejonie oznakowanych k¹pielisk.
2. Zabrania siê cumowania jednostek p³ywaj¹cych do
znaków nawigacyjnych oraz rybackich narzêdzi po³owu lub ich oznakowania.
§7
Zezwala siê na stosowanie:
1) przy po³owach p³astug  wêdek z dwoma przyponami,
zaopatrzonych w haczyki jednoostrzowe o rozwartoci do 10 mm
2) przy po³owach ledzia  przyponu zaopatrzonego w 5
haczyków jednoostrzowych o rozwartoci do 10 mm,
3) metody holowania przynêty za jednostk¹ p³ywaj¹c¹,
podczas po³owów spinningiem.
£¹czna iloæ ryb z³owionych w ci¹gu doby nie mo¿e
przekraczaæ:
 ³oso, troæ  2 szt ³¹cznie,
 wêgorz, sandacz, pstr¹g têczowy  5 szt. ³¹cznie,
 leszcz  10 szt.,
 dorsz  15 szt.,
 ryby innych gatunków  10 kg ³¹cznie.
§8
1. Pierwszeñstwo w wyborze i zajmowaniu miejsc po³owowych przys³uguje temu wykonuj¹cemu po³owy
wêdkarskie, który przyby³ na nie wczeniej.
2. Przy zajmowaniu miejsc po³owowych winny byæ zachowane minimalne odleg³oci pomiêdzy wykonuj¹cymi po³owy wêdkarskie wynosz¹ce:
1) 10 m przy po³owach z brzegu,
2) 50 m przy po³owach wêdkami z jednostki p³ywaj¹cej oraz przy spinningowaniu z brzegu,
3) 75 m przy spinningowaniu z jednostki p³ywaj¹cej
Odleg³oci te mog¹ byæ zmniejszone tylko za zgod¹
wykonuj¹cego po³owy wêdkarskie, który pierwszy zaj¹³ dane stanowisko.
3. Po³owy wêdkarskie z jednostki p³ywaj¹cej mog¹ odbywaæ siê wy³¹cznie od wschodu do zachodu s³oñca.
§9
1. Osoba wykonuj¹ca po³owy wêdkarskie zobowi¹zana
jest:

1) posiadaæ przy sobie wa¿n¹ sportow¹ licencjê po³owow¹ i dokument to¿samoci,
2) okazaæ na ¿¹danie uprawnionego do kontroli w/w
dokumenty oraz sprzêt wêdkarski, z³owione ryby i
przynêty.
2. Sportowa licencja po³owowa uprawnia do po³owu
wspólnie z jej w³acicielem równie¿ wspó³ma³¿onka i
niepe³noletnie dziecko posiadacza licencji, w ramach
dopuszczalnej iloci wêdek i limitu ryb przypadaj¹cych
na posiadacza licencji.
§ 10
Wykonuj¹cy rybo³ówstwo morskie w celach sportowo-rekreacyjnych obowi¹zani s¹ przestrzegaæ przepisy
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778)
oraz wydane do tej ustawy przepisy wykonawcze.
§ 11
Traci moc zarz¹dzenie nr 2 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku z dnia 25 stycznia 2000 r.
w sprawie wykonywania rybo³ówstwa morskiego w celach sportowo  rekreacyjnych.
§ 12
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
p.o. Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk

409
ZARZ¥DZENIE Nr 2/2001
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie ustanowienia okresowych obwodów ochronnych dla troci wêdrownej i ³ososia oraz ograniczenia
sportowego po³owu ryb metod¹ spinningow¹.
Na podstawie art. 10 pkt 2 i 4 oraz art. 39a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) w
celu podjêcia ochrony migruj¹cych na tar³o ryb ³ososiowatych, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê dla troci wêdrownej i ³ososia okresowe
obwody ochronne obejmuj¹ce wody morskie w granicach portów: Ko³obrzeg, Dar³owo, Ustka, £eba, Dwirzyno i Rowy.
§2
Obwody ochronne wymienione w § 1 ustanawia siê
na okresy od 15 wrzenia do 31 grudnia ka¿dego roku.
§3
1. W okresach o których mowa w § 2 wprowadza siê ograniczenie w sportowym po³owie ryb, polegaj¹ce na zakazie po³owu metod¹ spinningow¹ na wodach porto-
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wych portów: Ko³obrzeg, Dar³owo, Ustka, £eba, Dwirzyno i Rowy.
2. Zakaz wymieniony w ustêpie 1 nie obowi¹zuje w dniach
15 wrzenia i 31 grudnia, je¿eli s¹ one dniami ustawowo wolnymi od pracy.
§4
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 4 Okrêgowego Inspektora
Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku z dnia 25 stycznia
2000 r. w sprawie ustanowienia okresowych obwodów
ochronnych dla troci wêdrownej.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
p.o. Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk
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Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 1
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w Gdyni
z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie porz¹dkowe w sprawie wykonywania po³owów sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 39 b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu porz¹dkowym Nr 2 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 16 grudnia
1999 r. w sprawie wykonywania po³owów sportowo-rekreacyjnych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 138, poz. 1158,
Dz.Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 84, poz. 1513)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
U¿yte w zarz¹dzeniu okrelenia oznaczaj¹:
1) po³owy wêdkarskie  rybo³ówstwo morskie wykonywane w celach sportowo-rekreacyjnych,
2) wêdka  narzêdzie do po³owu ryb, z³o¿one z wêdziska o d³ugoci co najmniej 30 cm, do którego
przymocowana jest linka (¿y³ka ) zakoñczona jednym haczykiem albo sztuczn¹ przynêt¹; haczyk
nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ trzy ostrza, które nie
wykraczaj¹ poza obwód ko³a o rednicy 30 mm,
a sztuczna przynêta  nie wiêcej ni¿ trzy haczyki o
rozstawie ostrzy nie wiêkszym ni¿ szerokoæ przynêty,
3) spinningowanie  metoda po³owu ryb drapie¿nych przy u¿yciu wêdki umo¿liwiaj¹cej wyrzut i
ci¹ganie sztucznej przynêty,
4) podrywka  siatka do po³owu przynêty (¿ywca) o
maksymalnej powierzchni 1 m kwadratowego i
minimalnej wielkoci boku oczka sieci 5 mm,
5) jednostka p³ywaj¹ca  obiekt p³ywaj¹cy, z którego wykonywane s¹ po³owy wêdkarskie",

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) w § 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê
wyrazy: w ramach dopuszczalnej iloci wêdek i limitu ryb przypadaj¹cych na posiadacza licencji,
3) w § 5 skrela siê pkt 3, pozosta³e punkty zmieniaj¹ kolejnoæ odpowiednio,
4) w § 5 dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
wykonywania po³owów sportowo  rekreacyjnych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od brzegu w rejonie
oznakowanych k¹pielisk,
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
Zezwala siê na stosowanie:
1) przy po³owach p³astug  wêdek z dwoma przyponami, zaopatrzonymi w haczyki jednoostrzowe o rozwartoci do 10 mm,
2) przy po³owach ledzia  przyponu zaopatrzonego w
5 haczyków jednoostrzowych o rozwartoci do
10 mm,
3) metody holowania przynêty za jednostk¹ p³ywaj¹c¹, podczas po³owów spinningiem",
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
£¹czna iloæ ryb z³owionych w ci¹gu doby nie mo¿e
przekraczaæ:
 ³oso, troæ  2 szt. ³¹cznie
 wêgorz, sandacz, pstr¹g têczowy  5 szt. ³¹cznie
 leszcz  10 szt.
 dorsz  15 szt.
 ryby innych gatunków  10 kg ³¹cznie.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w drodze obwieszczeñ wywieszonych w portach rybackich i
podlega opublikowaniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego w
Gdyni
A. Baczewski
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 14 maja 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10 przeprowadzonych w dniu 13 maja 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 13 maja 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10 wybrano
1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 10 liczba
osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 279, w
g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 125
wyborców, co stanowi 44,8% uprawnionych do g³osowania;
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CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Starym Dzierzgoniu potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów
Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w
okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 10
w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
124
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Zgoda
28
1) DZIKOWSKI Janusz
28
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Rolnik
96
1) ONICHIMOWSKI Edmund Mieczys³aw
96
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Onichimowski Edmund Mieczys³aw z
listy Nr 2  Komitet Wyborczy  Rolnik.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 14 maja 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Ryjewie w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 13 maja 2001 r.

2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Ryjewie w 1 okrêgu wyborczym wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Ryjewie w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 1093, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 246 wyborców, co
stanowi 22,5% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie potwierdzi³a, i¿
otrzyma³a protokó³ g³osowania od 2 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protoko³ów Komisja
sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu
wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6
w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
237
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Iwony Schulz
81
1) SCHULZ Iwona
81
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Niezale¿ny Klub Samorz¹dowy
44
1) ULEWSKI Tomasz
44
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Nauczyciele
33
1) MAJEWSKA Ewa
33
Lista nr 4  Sojusz Lewicy Demokratycznej
79
1) PACZKOWSKI Waldemar
79
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ Schulz Iwona z listy nr 1  Komitet Wyborczy Iwony Schulz.

CZÊÆ I
1. W dniu 13 maja 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Ryjewie w okrêgu wyborczym Nr 6.

Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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