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§6

UCHWA£A Nr XXIV/285/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 30 stycznia 2001 r.

Zagospodarowanie terenu i zabudowa powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) dostêp z drogi publicznej, dojazdowej, stanowi¹cej
przyleg³¹ dzia³kê nr 903,
2) zagospodarowanie terenu powinno zapewniæ u¿ytkownikom samowystarczalnoæ w zakresie parkowania samochodów,
3) powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone nie powinny przekroczyæ ³¹cznie 70% powierzchni
obszaru, pozosta³a czêæ powierzchni powinna pozostaæ biologicznie czynna,
4) zabudowê stanowiæ bêd¹ budynki o wysokoci nie
przekraczaj¹cej jednego piêtra, z dachami symetrycznymi, dwu, lub wielospadowymi, o nachyleniu po³aci pod k¹tem 25°-50°, krytymi dachówk¹ ceramiczn¹,
5) w zespole budynków po¿¹dany jest akcent architektoniczny, w postaci np. wyró¿nionego dachu, wie¿yczki itp.,
6) w ogrodzeniu terenu powinna dominowaæ zieleñ.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica dla dzia³ki nr 901/1
w obrêbie  Kobylnica.
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, z 1996 r. 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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 26, 28 i art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kobylnica zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/21/94 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 marca
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 15, poz. 102 z 29 kwietnia 1994 r.), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Obszar dzia³ki nr 901/1 w obrêbie Kobylnica o powierzchni 1,5 ha przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica na cele upraw rolnych w strefie
RP przeznacza siê aktualnie na funkcjê Domu Pomocy
Spo³ecznej z us³ugami zdrowia, owiaty, wychowania,
kultury i sakralne.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dzia³ki nr 901/1 w Kobylnicy, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 500,
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad
zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§3
Obszar objêty planem przeznacza siê na realizacjê
Domu pomocy Spo³ecznej z us³ugami zdrowia, owiaty,
wychowania, kultury i sakralne.
§4

Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie in¿ynierii rodowiska
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê projektowanym przy³¹czem
wodoci¹gowym, które nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Widziñskiej,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych projektowanym
przy³¹czem kanalizacji sanitarnej, do projektowanego kana³u t³ocznego w drodze gminnej (dzia³ka
nr 903) i dalej, do istniej¹cego kana³u t³ocznego,
przebiegaj¹cego wzd³u¿ ul. Widziñskiej, poprzez lokaln¹ pompowniê cieków, z lokalizacj¹ pompowni
cieków w granicach w³asnoci,
3) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo
do gruntu,
4) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach
z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, a nastêpnie wywo¿enie na wysypisko regionalne w Bierkowie,
5) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych róde³ ciep³a; wykorzystywanie do przygotowania energii
cieplnej paliw ekologicznych np. gazu ziemnego,
oleju opa³owego itp.,
6) zaopatrzenie w gaz ziemny projektowanym przy³¹czem gazowym, które nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej
sieci gazowej w ul. Widziñskiej.
§8
Dopuszczalne natê¿enie ha³asu nie powinno przekraczaæ wartoci 45dB w porze dnia i 40dB w porze nocy.

Funkcji us³ugowej mo¿e towarzyszyæ, jako jej zaplecze, funkcja mieszkalna, umieszczona w budynkach us³ugowych, us³ugowo-mieszkalnych lub oddzielnych budynkach mieszkalnych.

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
elektroenergetyki i telekomunikacji

§5

Dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ ustala
siê:
1) dostawa mocy odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cej linii
przebiegaj¹cej w rejonie ul. Widziñskiej,

Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 3 przeznacza siê grunt rolny klasy IVa o powierzchni 1,50 ha,
wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego.

§9
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2) w przypadku zapotrzebowania energii, przekraczaj¹cego wydajnoæ istniej¹cych urz¹dzeñ, nale¿y przebudowaæ je stosownie do potrzeb, z uwzglêdnieniem lokalizacji stacji transformatorowej w obszarze objêtym planem.
§ 10
Ustala siê wyposa¿enie ca³ego obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹, skanalizowan¹, doprowadzon¹ z drogi dojazdowej.
Rozdzia³ 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 11
Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala siê:
1) zaopatrzenie ludnoci w obszarze objêtym planem w
nieska¿on¹ wodê pitn¹ w warunkach specjalnych z
wiejskiego ujêcia w Widzinie,
2) projektowanie owietlenia zewnêtrznego i wewnêtrznego obiektów, w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie ich do potrzeb obrony cywilnej.
Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe
§ 12
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Kobylnica, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 13
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzien-niku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kobylnica.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Furtak

482
UCHWA£A Nr XXV/13 /2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi £êgowo.
Na podstawie art. 7, art. 26, 18 ust. 3, w zwi¹zku z
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. 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, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
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poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada
Gminy, uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: £êgowo dzialka Nr 83.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z
dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 21,
poz. 120 z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
KD  drogi dojazdowe, wewnêtrzne
MNe/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wies £ÊGOWO
Karta terenu: 20.47. MNe/Un
Po³o¿enie:
Nr dz. 83
Powierzchnia 2.08 ha
Funkcja:
MNe/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania uslug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzec umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia,
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nalezy zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia,
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych,
 budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany w linii
zabudowy jak na rysunku planu,
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 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  w chwili obecnej dojazd do dzia³ki z drogi
wewnêtrznej wiejskiej,
 zaoparzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodociagowej
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na poszczególnych dzialkach,
 z chwil¹ wykonania kanalizacji zbiorczej nale¿y zlikwidowaæ zbiorniki i pod³¹czyæ domy do kanalizacji zbiorczej,
 zaopatrzenie w energie elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 zaopatrzenie w gaz z istniejacego gazoci¹gu przebiegaj¹cego w drodze gminnej,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
Nie wystepuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
1)
w
2)
3)

4)

Poz. 482, 483, 484
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Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu,
Gdañsku w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszcz Gdañskim,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdañski, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1992 r. Nr 21, poz. 120 z pón. zm.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek

483
UCHWA£A Nr X/97/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy Pszczótki
za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. 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 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu i przyjêciu Sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2000 rok i po przyjêciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczó³ki oraz jej wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy Pszczó³ki za
2000 rok i po przeprowadzonym g³osowaniu z wynikiem:
13 g³osów za
4 g³osów przeciw
3 g³osów wstrzymuj¹cych siê
udziela Zarz¹dowi Gminy Pszczó³ki absolutorium z wykonania bud¿etu gminy za 2000 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicach gminnych.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

484
UCHWA£A Nr X/100/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów w
gminie Pszczó³ki.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. BNr 67, poz. 329,
zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1320) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
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poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Dz. U.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

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 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126)
oraz przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 455) Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
i ginmazjum oraz granic ich obwodów w gminie Pszczó³ki, od roku szkolnego 2001/2002, który obejmie nastêpuj¹ce szko³y:
1) Szko³a Podstawowa w ¯elis³aw³kach, o strukturze
organizacajnej klas I-III: obwód szko³y obejmuje teren wsi  Rêbielcz, ¯elis³awki,
2) Szko³a Podstawowa w Skowarczu. o strukturze organizacvjnej klas I-III: obwód szko³y obejmuje teren
wsi Skowarcz,
3) Szko³a Podstawowa w Ró¿ywach, o strukturze organizacyjnej klas I-III: obwód szko³y obejmuje teren
wsi Ró¿yny, Kleszczewko,
4) Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdañskiej
w Pszczó³kach wraz ze Szko³¹ Filialn¹ w Kolniku, o
strukturze organizacyjnej klas I-VI: obwód szko³y
obejmuje teren wsi  Kolnik, Pszczó³ki, Ostrowite,
Ulkowy oraz uczniów klas IV-VI z Kleszczewka, Rêbielcza. Ró¿yn, Skowarcza, ¯elis³awek,
5) Publiczne Gimnazjum w Pszczó³kach, obwód szko³y
obejmuje teren wsi  Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Pszczó³ki, Rêbielcz, Ró¿yny, Skowarcz, Ulkowy,.
¯elis³awki.

1. W Regularninie okrelaj¹cym wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne sk³adniki oraz szczegó³owego zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/33/2000 Rady
Gminy Pszczó³ki z dnia 29 czerwca 2000 r. (zm.: uchwa³a
Nr V/41/2000 i Nr VI/62/2000), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 dodaje siê ust. 8 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia i w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,
2) w § 4 ust. 1, w tabeli okrelaj¹cej dodatek funkcyjny
wprowadza siê: w pkt 1, ppkt 4) o brzmieniu: kierownik filii 100-200 z³.

§2
T'raci moc uchwa³a Nr VIII/81/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznvch szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz
granic ich obwodów w gminie Pszczó³ki.
§3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr X/101/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie zmiany regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne sk³adniki oraz szczegó³owego
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 257, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i
Nr 22, poz. 291) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106,

§2
Pozosta³e § Regulaminu pozostaj¹ bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr X/102/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/101/96 w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy i Jednostek Organziacyjnych Gminy Pszczó³ki z dnia
21 marca 1996 r. zmienionej uchwa³ami:
Nr XVIII/111/96 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 26 kwietnia 1996 r.,
Nr XX/122/96 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 30 sierpnia 1996 r.,
Nr XXI/135/96 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 26 listopada 1996 r.,
Nr XXVI/160/97 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia
26 czerwca 1997 r.,
Nr XXIX/176/97 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 padziernika 1997 r.,
Nr VI/54/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 5 marca
1999 r.,
Nr VII/60/99 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 30 marca 1999 r.,
Nr VIII/65/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 30 kwietnia 1999 r.,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr XI/83/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 30 lipca
1999 r.,
Nr VIII/139/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 28 stycznia
2000 r.,
Decyzj¹ Nr 3 Rady Gminy  Osoby pe³ni¹cej funkcje organów gminy z dnia 23 marca 2000 r.,
Nr V/54/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 28 sierpnia
2000 r.,
Nr VII/65/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 27 listopada
2000 r.
Na podstawie art. 40 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, 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 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 oraz Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XVII/101/96 w za³¹czniku Nr 3 Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Pszczó³ki dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:
W § 2 w tytule Czas pracy Urzêdu Gminy dodaje siê
punkt 11 o treci:
Przed³u¿a siê wymiar czasu pracy dla pracowników
oczyszczalni cieków i kanalizacji do 12 godzin na dobê i
jednoczenie ustala siê 3-miesiêczny okres rozl³iczeniowy czasu pracy dla tej grupy pracowników.
§2
Uchwa³a wchodzi w ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr X/114/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 27 marca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy Pszczó³ki na rok
2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i 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 oraz Nr 95, poz. 1041) oraz art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U., z 1998 r. 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,
Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

§1
W uchwale Rady Gminy Pszczólki Nr VIlI/77/2000 z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Pszczólki na 2001 rok dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. Okrelone w § 1 pkt 1 dochody gminy zwiêksza siê o
kwotê 62.213 z³ i zmniejsza o kwotê 147.322 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 1)*.
2. Okrelone w § 1 pkt 2 wydatki gminy zwiêksza siê o
kwotê 751.732 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2)*.
3. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków bud¿etowych na
kwotê 94.900 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3)*.
4. Ustala siê przychody w kwocie 836.841 z³ oraz rozchody w kwocie 612.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4)*.
5. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami na kwotê
428.600 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5)*.
6. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ w dtodze umów lub porozumieñ miêdzy
j.s.t. na kwotê 8.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6)*.
7. Zmienia siê okrelony w § 4 wykaz zadañ inwestycyjnych na 2001 rok finansowanych z bud¿etu gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7)*.
8. Zmienia siê okrelone w § 5 wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2001-2003 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8)*.
9. Przyjmuje siê prognozê d³ugu gminy Pszczó³ki wed³ug
stanu na dzieñ 1 stycznia 2001 roku zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9)*.
§2
Po dokonanych zmianach dochody gminy wynosz¹
9.245.770 z³ natomiast wydatki 9.470.611 z³.
§3
ród³em pokrycia niedoboru jest po¿yczka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XXVII/429/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejuskiej w Kartuzach Nr XLV/365/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
gminy Kartuzy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
*) Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikjuje siê.
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Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91 poz. 1009 oraz
Nr 95, poz. 1041) oraz art. 68 uist. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 543) Rada Miejska na wniosek Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treæ ust. 2 § 2 uchwa³y i nadaje siê mu
nastêpuj¹ce brzmienie:
2. Udziela siê bonifikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wg nastêpuj¹cego
trybu:
1) Najemca deklaruj¹cy chêæ dokonania jednorazowej wp³aty ceny lokalu uzyskuje bonifikatê w
wysokoci 80% od wartoci rynkowej lokalu .Pozosta³e 20% wartoci lokalu stanowi cenê lokalu.
2) Najemca deklaruj¹cy chêæ dokonania ratalnej
wp³aty ceny lokalu uzyskuje bonifikatê w wysokoci 70% od wartoci rynkowej lokalu. Pozosta³e 30% wartoci lokalu stanowi cenê lokalu.
3) W przypadku realizacji sprzeda¿y 100% lokali w
budynku wielorodzinnym, najemcy uzyskuj¹
dodatkow¹ bonifikatê w wysokoci 50% ceny
lokalu.
§2
1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XLV/365/98 Rady Miejskiej w Kartuzach w pkt 1 dodaje siê nowe ustêpy 3 i 4
w brzmieniu:
3) Na wniosek kupuj¹cego najemcy, cena u³amkowej
czêci gruntu zbywanej z lokalem mo¿e byæ roz³o¿ona na raty i podlegaæ sp³acie przez okres do 10
lat.
Wysokoæ oprocentowania rat rocznych pozosta³ego zad³u¿enia ustala siê w wysokoci równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez HBP, obowi¹zuj¹cej na dzieñ i stycznia ka¿dego roku p³atnoci raty. Raty z odsetkami winny byæ p³acone na
rachunek Gminy Kartuzy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku, pocz¹wszy od roku nastêpnego
po zawarciu aktu notarialnego.
4) W przypadku koniecznoci przeprowadzenia podzia³u geodezyjnego dziaiki na której stoi budynek
podlegaj¹cy zbyciu na zasadzie sprzeda¿y lokali na
rzecz najemców, Zarz¹d Gminy zatwierdza plan
podzia³u dzia³ki przynale¿nej do budynku.
2. W za³¹czniku Nr i do uchwa³y Nr XLV/365/98 Rady Miejskiej w Kartuzach w pkt 6 ust. 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
6.1) Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej, na wniosek nabywcy mo¿e byæ roz³o¿ona na raty, sprzeda¿ rataln¹ przeprowadza siê
wg nastêpuj¹cych zasad.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy Kartuzy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kartuzy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Ma zastosowanie równie¿ do wniosków z³o¿onych i
niezrealizowanych do dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 28 maja 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 27 maja 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 27 maja 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 1.238, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 365 wyborców, co
stanowi 29,4 % uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Choczewie 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 1 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
360
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Lewica Choczewska
257
1) Bernaciak Barbara
257
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Razem
103
1) Konczak Piotr
103
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ Bernaciak Barbara z listy Nr 1 Komitet
Wyborczy Lewica Choczewska.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gdañsk, dnia 29 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/266-A/1890/2001/DS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz.555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 16 maja 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Ustce
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770540036
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 21 kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/266-A/20/2000/AR zmienion¹ decyzj¹ z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr OGD  820/266-A/4079/2000/I/AR w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹
taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/174/266/U/OT1/98/WF
z dnia 7 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/
174A/266/W/3/2000/RW z dnia 24 lutego 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/188/266/U/OT1/
98/WF z dnia 7 padziernika 1998 r., ustali³o (pierwsz¹)
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej
Prezesem URE) z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr OGD-820/266-A/20/2000/AR i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja
2000 r. (Nr 45, poz. 277). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 31 maja 2001 r.
Pismem z dnia 16 maja 2001 r. znak: L.dz./552/2001
Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o wniosek o zmianê na podstawie art. 155 Kpa decyzji z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr OGD-820/266-A/20/2000/AR polegaj¹cej na przed³u¿eniu okre-
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su stosowania aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a
(...) do czasu zatwierdzenia nowej taryfy.
Nastêpnie pismem z dnia 23 maja 2001 r. Nr OGD-820/
266-A/1792/2001/I/KK Prezes URE wskaza³ Przedsiêbiorstwu, i¿ przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w stosowanej taryfie mo¿e
nast¹piæ po wskazaniu przez nie konkretnej daty. Jednoczenie poinformowano Przedsiêbiorstwo, i¿ zgodnie z
przepisem § 46 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego dalej
rozporz¹dzeniem taryfowym stosowana obecnie taryfa dla ciep³a mo¿e obowi¹zywaæ nie d³u¿ej ni¿ do
30 czerwca 2001 r.
W odpowiedzi na powy¿sze Przedsiêbiorstwo pismem
z dnia 24 maja 2001 r. znak: L.dz./589/2001 ponownie, na
podstawie art. 155 Kpa, wnios³o o zmianê wy¿ej wskazanej decyzji polegaj¹cej na przed³u¿eniu okresu stosowania aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a (...) do dnia
31 lipca 2001 r. W uzasadnieniu tego wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o m.in., i¿ zmianie decyzji z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr OGD  820/266-A/20/2000/AR przepisy
szczególne nie sprzeciwi¹ siê jak równie¿ przemawia
za tym interes spo³eczny oraz s³uszny interes strony.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a i zachodzi koniecznoæ dostosowania przed³o¿onego wniosku do przepisów rozporz¹dzenia taryfowego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Jednoczenie Prezes URE przed³u¿y³ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo
do dnia 30 czerwca 2001 r. Jak wynika bowiem z przepisu § 46 rozporz¹dzenia taryfowego, taryfy obowi¹zuj¹ce
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r. Dlatego te¿ z uwagi na fakt, i¿ stosowana przez
Przedsiêbiorstwo taryfa dla ciep³a zosta³a zatwierdzona
przed wejciem w ¿ycie wskazanej ustawy, jak równie¿
dostosowano j¹ do wymogów znowelizowanych przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo energe-
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tyczne w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia taryfowego, okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at nale¿a³o okreliæ do dnia 30 czerwca
2001 r.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.

Czarnej D¹brówce w okrêgu wyborczym Nr 6, w zwi¹zku
z wyganiêciem mandatu radnego Stanis³awa Lademann
wskutek mierci, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXXI/
193/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r.

POUCZENIE

§3

1) Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania
cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 22 lipca 2001
roku.

Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 40
76-270 Ustka
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a

§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.

§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 79/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 maja 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH
DO RADY GMINY W CZARNEJ D¥BRÓWCE
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 2 czerwca 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Czarna D¹brówka informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 6 i liczbie wybieranych radnych w tym
okrêgu oraz o siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnej D¹brówce

do 7 czerwca 2001 r.

 powo³anie przez Zastêpcê
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej
Komisji Wyborczej w Czarnej D¹brówce dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu
wyborczym Nr 6

do 22 czerwca 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnej
D¹brówce list kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 6

491
ZARZ¥DZENIE Nr 79/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Czarnej D¹brówce.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w

Treæ czynnoci
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 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy w Czarnej D¹brówce Obwodowej Komisji Wyborczej
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Czarna
D¹brówka informacji o numerze i granicach obwodu
g³osowania oraz o siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w
wyborach uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy w Czarnej
D¹brówce

do 7 lipca 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnej D¹brówce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym Nr
6 wybieranego w wyborach
uzupe³niaj¹cych

do 8 lipca 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w
Czarnej D¹brówce

21 lipca 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej spisu wyborców

22 lipca 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie
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