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Gdañsk, dnia 11 czerwca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/1309-A/14/2001/II/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. 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 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 lutego 2001 r.
Puckiej Gospodarki Komunalnej
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Pucku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191415939
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 11,59%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 15,67%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/
535/1309/U/2/98/KJ, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
6 sierpnia 1999 r. Nr WCC/535A/1309/W/3/99,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 5 listopada
1998 r. Nr PCC/564/1309/U/2/98/KJ,
w dniu 28 lutego 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wy-
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twarzania ciep³a, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu
ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te
przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami 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 w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
zweryfikowanych porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku obowi¹zywania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego,
jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 maja 2003 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 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 URE 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 o zmianê decyzji
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w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia
30 czerwca 2001 r.) bazowych cen i stawek op³at zawartych w decyzji z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD 
820/1309-C/8/99/2000/WP, zmienionej decyzjami z dnia
29 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP,
z dnia 30 kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/1309-C/1512/2/
2001/I/DJ oraz z dnia 31 maja 2001 r. OGD  820/1309C/1916/2/2001/I/DJ. Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o
zatwierdzenie nowej taryfy nie wyst¹pi³o o zmianê lub
uchylenie decyzji zatwierdzaj¹cej dotychczasow¹ taryfê.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/1309-A/14/2001/II/DJ
z dnia 11 czerwca 2001 r.
SPIS TRECI
I. CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
II. CZEÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
III. CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
IV. CZÊÆ 4
Zasady ustalania bazowych cen i stawek op³at
V. CZÊÆ 5
Warunki stosowania bazowych cen i stawek op³at
VI. CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
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CZÊÆ 1

1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie:
a) ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. 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 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz 2000r. Nr
43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
b) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
c) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
d) wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach, tj. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Pucku ul. Zamkowa 6, zwana dalej PGK Sp. z o.o.",
e) odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera energiê
lub paliwa na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
f) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
g) sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
h) przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
i) wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
j) grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
k) instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiekcie,
l) zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o z obiektami,
³) obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
m) uk³ad pomiarowy  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

n) liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
o) zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
p) warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczone ciep³o,
r) sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w
celu ogrzewania obiektów.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 ród³a ciep³a zlokalizowane w Pucku, w których wytworzone ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi ze
spalania mia³u wêglowego:
E 1  przy ul. Nowy wiat 12,
E 2  przy ul. Majkowskiego 18,
 lokalne ród³a ciep³a zlokalizowane w Pucku, w których wytworzone ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi ze spalania mia³u wêglowego i wêgla grubego:
E 3  przy ul. Zamkowej 6  Administracja, Zamkowej 6
 Warsztat, Alei Wojska Polskiego 29, Wejherowskiej 28,
10 Lutego 20, Hallera 1; ród³a s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia pomiaroworozliczeniowe.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zapotrzebowaniem w ciep³o
PGK Sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:

Symbol
grupy
odbiorców
E1/A1
E1/A2
E1/B1
E1/B2
E2/A
E2/B
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Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ (z³/MW)
Roczna

Miesiêczna

74 964,72
74 964,72
74 964,72
74 964,72
73 692,96
73 692,96

6 247,06
6 247,06
6 247,06
6 247,06
6 141,08
6 141,08

Cena
ciep³a
(z³/GJ)

Cena
nonika
ciep³a
3
(z³/m )

22,06
22,06
22,06
22,06
22,59
22,59

8,14
8,14
8,14
8,14
9,12
9,12

 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/535/1309/U/2/98/KJ z
dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzj¹ Nr WCC/
535A/1309/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/564/1309/
U/2/98/KJ z dnia 5 listopada 1998 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
E 1/A1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a E1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne nale¿¹ce do PGK Sp. z o.o. i
przez ni¹ eksploatowane,
E 1/A2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a E1, dostarczane jest do obiektów na potrzeby
c.o. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne nale¿¹ce
do PGK Sp. z o.o. i przez ni¹ eksploatowane, a c.w.u.
dostarczana jest do obiektów z wêz³a grupowego poprzez
zewnêtrzne instalacje odbiorcze, nale¿¹ce do PGK Sp. z
o.o. i przez ni¹ eksploatowane,
E 1/B 1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a E1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
E 1/B 2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a E1, dostarczane jest do obiektów na potrzeby
c.o. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane, a
c.w.u. dostarczana jest do obiektów z wêz³a grupowego
poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze, nale¿¹ce do PGK
Sp. z o.o. i przez ni¹ eksploatowane,
E 2/A  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle
ciep³a E2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne nale¿¹ce do PGK Sp. z o.o. i
przez ni¹ eksploatowane,
E 2/B  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle
ciep³a E2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
E 3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w kot³owniach lokalnych, dostarczone jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at
1.1.Ceny i stawki op³at:
 w ujêciu netto:
Bazowe ceny i stawki op³at.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
Sta³a (z³/MW)
Roczna
11 517,12
13 778,04
8 875,92
10 578,96
10 610,04
9 587,76

Miesiêczna
959,76
1 148,17
739,66
881,58
884,17
798,98

Zmienna
(z³/GJ)
3,62
3,90
2,83
2,93
2,98
2,70

Stawka op³aty
abonamentowej
(z³/punkt
pomiarowy)
Roczna
160,92
160,92
160,92
160,92
160,92
160,92

M-czna
13,41
13,41
13,41
13,41
13,41
13,41
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Bazowe stawki op³at za ciep³o

Symbol

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

grupy
odbiorców
E3

Stawka op³aty

Roczna

Miesiêczna

za ciep³o (z³/GJ)

89 124,48

7 427,04

31,96

 w ujêciu brutto*:
Bazowe ceny i stawki op³at.
Cena za zamówion¹ moc
Symbol

ciepln¹ (z³/MW)

grupy
odbiorców

Cena
ciep³a

Roczna

Miesiêczna

(z³/GJ)

Cena
nonika
ciep³a

Sta³a (z³/MW)

3

(z³/m )

Stawka op³aty

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

Roczna

Miesiêczna

abonamentowej

Zmienna

(z³/punkt

(z³/GJ)

pomiarowy)
Roczna

M-czna

E1/A1

91 456,92

7 621,41

26,91

9,93

14 050,92

1 170,91

4,42

196,32

16,36

E1/A2

91 456,92

7 621,41

26,91

9,93

16 809,24

1 400,77

4,76

196,32

16,36

E1/B1

91 456,92

7 621,41

26,91

9,93

10 828,68

902,39

3,45

196,32

16,36

E1/B2

91 456,92

7 621,41

26,91

9,93

12 906,36

1 075,53

3,57

196,32

16,36

E2/A

89 905,44

7 492,12

27,56

11,13

12 944,28

1 078,69

3,64

196,32

16,36

E2/B

89 905,44

7 492,12

27,56

11,13

11 697,12

974,76

3,29

196,32

16,36

Bazowe stawki op³at za ciep³o

Symbol
grupy
odbiorców
E3

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)
Roczna

Miesiêczna

Stawka op³aty
za ciep³o (z³/GJ)

108 731,88

9 060,99

38,99

*) uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%.
1.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
1.2.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czanie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z
pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
1.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 

monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 1.2.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymywania przez PGK Sp. z o.o. standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymanie przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
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c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
wystawienia pierwszej faktury za ciep³o, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
Dyrektor
Z. So³tysiak

556
UCHWA£A Nr XXX/248/2001
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 17 marca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2001 rok.
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, 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 162, poz. 1126, art. 109 ust. 1 i 2, art. 116,
art. 124 art. 128, ust. 2, art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 ), oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z
dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etowe o kwotê: 228.967 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Zmniejsza siê dochody bud¿etowe o kwotê: 235.687 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê: 228.967 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
4. Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe o kwotê: 235.687 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
5. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków bud¿etowych na
kwotê: 136.320 z³, z rezerwy ogólnej na kwotê: 4.000
z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
6. Wysokoæ planowanych dochodów po zmianach wynosi 20.907.010 z³, a wydatków 20.907.010 z³.
§2
W za³¹czniku Nr 5 do Uchwa³y Rady Gminy Wejherowo Nr XXVI/241/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
*) Za³¹czników Nr 1 i 2 do uchwa³y nie publikuje siê.

DZIA£ 801 ROZDZ. 80110
Budowa gimnazjum gminnego kwota: 2.475.000 z³ zastêpuje siê kwot¹: 2.168.113 z³.
DZIA£ 801 ROZDZ. 80101
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA KWOTÊ
8.500 Z£
DZIA£ 600 ROZDZ. 60016
Budowa ulicy Lenej wraz z zatok¹ autobusow¹ na kwotê: 189.941 z³
§3
W za³¹czniku Nr 8 do Uchwa³y Rady Gminy Wejherowo Nr XXVI/241/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) do ka¿dego § wydatków dodaje siê cyfê 0,
b) § 4300 zakup us³ug pozosta³ych kwota: 200.000 z³
zastêpuje siê kwot¹: 61.755 z³.
§ 2440 dotacja przekazana z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych dla jednostek sektora finansów publicznych (punkt zlewny) 138.245 z³.
§4
W za³¹czniku nr 2 do Uchwa³y Rady Gminy Nr XXVI/
241/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w dziale 010 pope³niono b³¹d pisarski: zapis brzmi rozdz. 1095 a winno byæ
rozdz. 01095.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Wejherowo oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wejherowo
R. Czarnecki

557
POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162, poz. 1126), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
ze zm.), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 ze zm.) art. 5
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), art. 16 ust. 3
i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
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poz. 464), art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o
podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53), art. 118 ust. 4
ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.), w
zwi¹zku z art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.
przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz na podstawie uchwa³y Nr XXVII/191/2001 Rady Gminy Luzino z
dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Wejherowskim dotycz¹cego powierzenia
do prowadzenia organom Gminy Luzino zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Wejherowski
oraz Rada Gminy Luzino zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy Luzino
przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu z
zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2.
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31, ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4
i 5),
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i wydawanie decyzji
odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia
pozwolenia na budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym terminie nieprawid³owoci
(art. 35 ust. 3),
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l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli
na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego
orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów
budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami
bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê
w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art. 36a ust. 1
(art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w
sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art. 37 ust. 1
(art. 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla których nie jest
wymagane pozwolenie na budowê (art. 42 ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43 ust.
1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych zg³oszeñ
(art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego
budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47 ust. 2),
x) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze przyst¹pienia do
u¿ytkowania obiektu budowlanego, zg³aszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na u¿ytkowanie
obiektu budowlanego lub odmowa wydania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 59, art. 54 ust. 1 i art. 55),
y) przyjmowanie zg³oszeñ o zakoñczeniu robót budowlanych (art. 57 ust. 5),
z) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
¿) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych
i oddanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych
(art. 81 ust. 1 pkt 3),
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2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal
warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):
a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom
scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów
innej wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art.
8 ust. 5 i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania
dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku nie wybrania rady w okrelonym terminie
powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców
do tej komisji (art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad
szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy
(art. 11 ust. 1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych objêtych scaleniem (art. 12
ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku (art. 12 ust. 3),
j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany
szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),
k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13,
ust. 1 (art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpuj¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art.
16 ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub
wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie w³asnoci nieruchomoci,
w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach
zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wy-
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ników oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia gruntu (art. 31),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk
¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2 i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33),
3) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie mienia
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16
ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4),
4) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na
rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie
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przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia
1983 r. (art. 6),
5) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
 orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom, które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na mocy dotychczasowych przepisów,
 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania
z lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,
 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich
mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli (art. 118 ust. 4).
III. Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych
decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy Luzino.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku
dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19
grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy
gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 5,
poz. 32, z 1994 r. Nr 40, poz. 205, z 1995 r. Nr 5, poz. 23 i
Nr 16, poz. 79, z 1997 r. Nr 60, poz. 195), zmienione porozumieniem z dnia 27 sierpnia 1999 r. (nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Wójt Gminy Luzino
J. Wejer
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POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162,
poz. 1126), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 ze zm.) art. 5 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), art. 16 ust. 3 i art. 24
ust. 4 ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), art.
6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i
cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku
rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53), art. 118 ust. 4 ustawy z
dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z 1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.), w zwi¹zku z
art. 89 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) i uchwa³y Nr 201/
XXI/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozwi¹zania i zawarcia nowego porozumienia
ze Starost¹ Wejherowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia organu Gminy zadañ i kompetencji z zakresu
dzia³ania Starosty, Starosta Wejherowski oraz Rada Gminy Linia zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy Linia
przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu z
zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2.
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1072 

wykonywania robót budowlanych nie objêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê (art. 30
ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1 i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31, ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4 i
5),
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w
projekcie budowlanym i wydawanie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na
budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym
terminie nieprawid³owoci (art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli
na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego
orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów
budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych
nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami
bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy (art. 36
ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê
w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art. 36a ust. 1
(art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w
sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2 i art. 37 ust. 1
(art. 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na rzecz
innej osoby (art. 40),
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u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie
przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla
których nie jest wymagane pozwolenie na budowê (art. 42 ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47
ust. 2),
x) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu budowlanego, zg³aszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego lub odmowa
wydania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 59, art.
54 ust. 1 i art. 55),
y) przyjmowanie zg³oszeñ o zakoñczeniu robót budowlanych (art. 57 ust. 5),
z) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
¿) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych (art. 81 ust. 1 pkt 3),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal
warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):
a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom
scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów
innej wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art.
8 ust. 5 i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania
dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku nie wybrania rady w okrelonym terminie
powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców
do tej komisji (art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad
szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy
(art. 11 ust. 1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych objêtych scaleniem (art. 12
ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku (art. 12 ust. 3),
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j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie
podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),
k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ
o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie
podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13, ust. 1
(art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpuj¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16 ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o
wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian
w stanie w³asnoci nieruchomoci, w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wyników
oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia
gruntu (art. 31),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk
¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2 i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28
ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony gruntów (art. 33),
3) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 107, poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu
u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie
mienia do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16 ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4),
4) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej
wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych
na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad
gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na
podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych przed
dniem 1 stycznia 1983 r. (art. 6),
5) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
 orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom, które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na mocy dotychczasowych przepisów,
 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania z
lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego
Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,
 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich
mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli (art. 118 ust. 4).
III. Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych
decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy Linia.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku
dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
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stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Linia z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego
w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 7, poz. 44,
z 1994 r. Nr 42, poz. 225, z 1995 r. Nr 8, poz. 43 i Nr 16,
poz. 77, z 1997 r. Nr 65, poz. 234), zmienione porozumieniem z dnia 11 sierpnia 1999 r. (nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski
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Wójt Gminy Linia
S. Adamczyk

559
POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Rady Gminy £êczyce
z dnia 3 marca 200 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy £êczyce.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162,
poz. 1126), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t.
Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 ze zm.) art. 5 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), art. 16 ust. 3 i art. 24 ust. 4
ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków
ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U.
Nr 10, poz. 53), art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia
1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U z
1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.), w zwi¹zku z art. 89 ustawy z
dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133,
poz. 872 ze zm.) oraz na podstawie uchwa³y Nr XXX/3/
2001 Rady Gminy £êczyce z dnia 3 marca 2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starost¹ Wejherowskim dotycz¹cego powierzenia do prowadzenia organom Gminy
zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Staro-

sta Wejherowski oraz Rada Gminy £êczyce zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy £êczyce przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu
z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2.
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31, ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4
i 5),
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i wydawanie decyzji
odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia
pozwolenia na budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym terminie nieprawid³owoci
(art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki (art. 35
ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych
obiektów budowlanych,
 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów
budowlanych nie przewidzianych do dalszego
u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
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 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d
ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy
(art. 36 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w
art. 36a ust. 1 (art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust. 2
i art. 37 ust. 1 (art. 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych
pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie
przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla
których nie jest wymagane pozwolenie na budowê (art. 42 ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47
ust. 2),
x) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu budowlanego, zg³aszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego lub odmowa
wydania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 59, art.
54 ust. 1 i art. 55),
y) przyjmowanie zg³oszeñ o zakoñczeniu robót budowlanych (art. 57 ust. 5),
z) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
¿) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych (art. 81 ust. 1 pkt 3),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal
warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):
a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
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c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów innej wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art. 8 ust. 5 i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania dla
wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku
nie wybrania rady w okrelonym terminie powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub
wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców do tej komisji
(art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy (art. 11
ust. 1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw
specjalnych objêtych scaleniem (art. 12 ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku
(art. 12 ust. 3),
j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie
podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),
k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ
o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie
podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13, ust. 1
(art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpuj¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16 ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o
wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian
w stanie w³asnoci nieruchomoci, w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wyników
oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia
gruntu (art. 31),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z
gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e gruntów, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11 ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
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c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk
¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2 i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33),
3) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie mienia
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16
ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4),
4) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na
rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia
1983 r. (art. 6),
5) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
 orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom,
które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u
przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na
mocy dotychczasowych przepisów,
 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania z
lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich
z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,

 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli (art. 118 ust. 4).
III. Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych
decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy £êczyce.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku
dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy £êczyce z dnia 19
padziernika 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu
Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r.
Nr 4, poz. 22, z 1994 r. Nr 40, poz. 208, z 1995 r. Nr 5,
poz. 22 i Nr 26, poz. 122, z 1997 r. Nr 65, poz. 232), zmienione porozumieniem z dnia 21 sierpieñ 1999 r. (nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Wójt Gminy £êczyce
A. Schefke

560
POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Zarz¹du Miasta Redy
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 23 marca 2000 r.
dot. powierzenia Gminie Reda spraw z zakresu zarz¹dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych po³o¿onych w granicach administracyjnych miasta Reda.
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Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162, poz. 1126) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
ze zm.) art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.)
oraz uchwa³y Nr XXVII/280/01 Rady Miejskiej Redy z dnia
27 marca 2001 r., do porozumienia stron z dnia 23 marca
2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90,
poz. 1006).
2. Pozosta³e postanowienia nie ulegaj¹ zmianie.
3. Niniejsze porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Zarz¹d Miasta Redy
Burmistrz
A. Jaks
Z-ca Burmistrza
S. Wicki

561
POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162,
poz. 1126), art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 ze zm.) art. 5 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.), art. 16 ust. 3 i art. 24
ust. 4 ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), art. 6
ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym
(Dz. U. Nr 10, poz. 53), art. 118 ust. 4 ustawy z dnia
20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.), w zwi¹zku z art. 89
ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz na podstawie uchwa³y
Nr XXVII/227/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 29 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2001 r. w sprawie rozwi¹zania i zawarcia nowego porozumienia ze Starost¹ Wejherowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom Gminy zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty, Starosta Wejherowski
oraz Rada Gminy Szemud zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy Szemud przyjmuje prowadzenie nastêpuj¹cych zadañ Powiatu z zakresu dzia³ania Starosty, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych pierwszej instancji:
I. Z zakresu administracji architektoniczno  budowlanej
z wyj¹tkiem spraw, w których inwestorem lub w³acicielem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna, z zastrze¿eniem
pkt 2.
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 106,
poz. 1126 ze zm.):
a) udzielanie b¹d odmawianie zgody na odstêpstwo
od przepisów techniczno  budowlanych (art. 9
ust. 2),
b) nak³adanie obowi¹zku ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego (art. 19 ust. 1),
c) wydawanie pozwolenia na budowê (art. 28),
d) przyjmowanie zg³oszenia o zamiarze budowy oraz
wykonywania robót budowlanych nie objêtych
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê
(art. 30 ust. 1),
e) nak³adanie obowi¹zku uzupe³nienia zg³oszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 (art. 30 ust. 1a)
f) zg³aszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót o których mowa w art. 30 ust. 1
i nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
budowê (art. 30 ust. 2 i 3),
g) przyjmowanie zg³oszenia o rozbiórce nie objêtej
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia (art. 31 ust. 2),
h) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
rozbiórkê (art. 31 ust. 3),
i) ¿¹danie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz¹cych prowadzenia robót rozbiórkowych (art. 31, ust. 4),
j) zatwierdzanie projektu budowlanego (art. 34 ust. 4
i 5),
k) nak³adanie obowi¹zku usuniêcia nieprawid³owoci w projekcie budowlanym i wydawanie decyzji
odmawiaj¹cej zatwierdzenia projektu i udzielenia
pozwolenia na budowê w przypadku nie usuniêcia w wyznaczonym terminie nieprawid³owoci
(art. 35 ust. 3),
l) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowê jeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania dzia³ki znajduje siê obiekt, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki
(art. 35 ust. 5),
m) w decyzji o pozwoleniu na budowê (art. 36 ust. 1):
 okrelanie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 okrelanie czasu u¿ytkowania tymczasowych
obiektów budowlanych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1078 

 okrelanie terminu rozbiórki istniej¹cych obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego u¿ytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 okrelanie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych nadzoru na budowie,
 nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹d
ochrony rodowiska.
n) nak³adanie obowi¹zku uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu bêd¹cego zak³adem pracy
(art. 36 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowê w przypadku istotnego odst¹pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia (art. 36a ust. 1),
p) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowê w przypadku naruszenia wymogów okrelonych w art.
36a ust. 1 (art. 36a ust. 2),
q) stwierdzanie wyganiêcia decyzji o pozwoleniu na
budowê (art. 37 ust. 1),
r) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowê w sytuacji rozpoczynania lub wznawiania budowy w przypadkach okrelonych w art. 36a ust.
2 i art. 37 ust. 1 (art. 37 ust. 2),
s) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowê i przechowywanie dokumentów objêtych
pozwoleniem na budowê (art. 38 ust. 2),
t) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowê na
rzecz innej osoby (art. 40),
u) wydawanie decyzji wy³¹czaj¹cych stosowanie
przepisów art. 42, ust. 1 i 2 w stosunku do budowy lub rozbiórki obiektów innych ni¿ obiekty dla
których nie jest wymagane pozwolenie na budowê (art. 42 ust. 3),
v) nak³adanie obowi¹zku stosowania przepisu art. 43
ust. 1 do obiektów budowlanych wymagaj¹cych
zg³oszeñ (art. 43 ust. 2),
w)rozstrzyganie o niezbêdnoci wejcia do s¹siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci (art. 47
ust. 2),
x) przyjmowanie zg³oszeñ o zamiarze przyst¹pienia
do u¿ytkowania obiektu budowlanego, zg³aszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego lub odmowa
wydania pozwolenia na u¿ytkowanie (art. 59, art.
54 ust. 1 i art. 55),
y) przyjmowanie zg³oszeñ o zakoñczeniu robót budowlanych (art. 57 ust. 5),
z) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
¿) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych (art. 81 ust. 1 pkt 3),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.):
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal
warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami:
1) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 349, ze zm.):

Poz. 561

a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),
b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa
przeprowadzenia (art. 5 ust. 1 i 3),
c) wydawanie postanowienia o wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczêciu (art. 7 ust. 1 i 3),
d) przyjmowanie i wyp³acanie dop³at uczestnikom scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów innej
wartoci ni¿ posiadali przed scaleniem (art. 8 ust. 5
i 6),
e) zwo³ywanie zebrania uczestników postêpowania dla
wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku
nie wybrania rady w okrelonym terminie powo³ywanie tej rady z urzêdu (art. 9 ust. 2 i 3),
f) upowa¿nianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub
wymiany, powo³ywanie komisji doradczej dzia³aj¹cej przy geodecie  projektancie scalania i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców do tej komisji
(art. 10 ust. 1, 3 i 4),
g) rozpatrywanie zastrze¿eñ do uchwalonych zasad szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowi¹zku stosowania zasad oszacowania okrelonych w art. 11, ust. 2 ustawy (art. 11 ust.
1),
h) og³aszanie wyników oszacowania gruntów, lasów
oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw
specjalnych objêtych scaleniem (art. 12 ust. 1),
i) rozpatrywanie zastrze¿eñ do dokonanego szacunku
(art. 12 ust. 3),
j) zwo³ywanie zebrañ uczestników scalenia w sprawie
podjêcia uchwa³y co do zgody na dokonany szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),
k) rozpatrywanie zastrze¿eñ i wydawanie postanowieñ
o akceptacji szacunku gruntów w przypadku nie
podjêcia uchwa³y, o której mowa w art. 13, ust. 1
(art. 13 ust. 4),
l) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów cz³onkowi rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, wystêpuj¹cemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16 ust. 2),
m) zawiadomienie pañstwowego biura notarialnego o
wszczêciu postêpowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian
w stanie w³asnoci nieruchomoci, w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21),
n) rozpatrywanie zastrze¿eñ do projektów scalenia
gruntów (art. 24 ust. 2),
o) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),
p) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie
nowo wydzielonych gruntów (art. 30),
q) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrañ, o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du wyników
oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia
gruntu (art. 31),
2) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.):
a) wydawanie decyzji o wy³¹czeniu z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz
u¿ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a tak¿e grun-
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tów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 (art. 11
ust. 1),
b) wydawanie decyzji nakazuj¹cych w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub
za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych (art. 15
ust. 2),
c) dokonywanie rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych  w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klêsk
¿ywio³owych oraz rekultywacji na cele inne ni¿ wymienione w art. 20 ust. 2 ustawy (art. 20 ust. 2 i 2a),
d) wydawanie decyzji w sprawie przekazania praw i
obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji w przypadku zmiany osoby zobowi¹zanej do rekultywacji gruntów (art. 20 ust. 6),
e) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (art. 22 ust. 2),
f) kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 26
ust. 1),
g) ustalanie w drodze decyzji op³aty za wy³¹czenie gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami (art. 28
ust. 1),
h) wydawanie decyzji podwy¿szaj¹cej o 10% op³atê, o
której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ¿e grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielene zosta³y wy³¹czone z produkcji
bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, 2 i 3
(art. 28 ust. 2),
i) ustalanie op³aty w razie niewykonania obowi¹zku rekultywacji gruntów zdegradowanych (art. 28 ust. 4),
j) prowadzenie sprawozdawczoci z zakresu ochrony
gruntów (art. 33),
3) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464):
a) stwierdzenie  w drodze decyzji  o wyganiêciu u¿ytkowania nieruchomoci oraz przekazywanie mienia
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (art. 16
ust. 3),
b) nieodp³atne przekazywanie Lasom Pañstwowym
gruntów wchodz¹cych w sk³ad Zasobu w celu zalesienia (art. 24 ust. 4),
4) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin oraz o zmianie ustawy
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53):
 orzekanie o przeniesieniu w³asnoci dzia³ki, jej wielkoci oraz o ustanowieniu s³u¿ebnoci gruntowej na
rzecz w³acicieli budynków po³o¿onych na tych dzia³kach, o ile dzia³ki te wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia
1983 r. (art. 6),
5) wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 ze zm.):
 orzekanie o przyznaniu na w³asnoæ dzia³ki osobom,
które:
 korzystaj¹ z prawa u¿ytkowania tej dzia³ki z tytu³u
przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu na
mocy dotychczasowych przepisów,

 korzystaj¹ z prawa do bezp³atnego korzystania z
lokalu mieszkalnego i pomieszczeñ gospodarskich
z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego Pañstwu, w myl dotychczasowych przepisów,
 s¹ zstêpnymi w/wym. osób i w³adaj¹ po ich mierci wskazanymi nieruchomociami w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom zmar³ych w³acicieli (art. 118 ust. 4).
III. Z zakresu postêpowania egzekucyjnego w administracji:
 wynikaj¹ce z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U.
z 1991r. Nr 36, poz. 161):
 pe³nienie funkcji organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym, wynikaj¹cych z wydanych
decyzji, objêtych niniejszym porozumieniem.
§2
Starosta Wejherowski zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu prowadzenia spraw powierzonych do
prowadzenia organom gminy Szemud.
§3
Strona przyjmuj¹ca prowadzenie spraw ponosi odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ za szkody powsta³e wskutek braku
dzia³ania lub dzia³ania niezgodnego z przepisami prawa.
§4
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca kalendarzowego.
2. W drodze porozumienia stron niniejszy akt mo¿e byæ
rozwi¹zany w ka¿dym czasie.
§5
Traci moc Porozumienie Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Szemud z dnia
16 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia przez organy
gminy niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej nale¿¹cych do w³aciwoci Kierownika Urzêdu Rejonowego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 4,
poz. 25, z 1994 r. Nr 42, poz. 226, z 1995 r. Nr 8, poz. 44 i
Nr 21, poz. 99, z 1997 r. Nr 29, poz. 86 i Nr 60, poz. 197),
zmienione porozumieniem z dnia 23 wrzenia 1999 r.
(nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Wójt Gminy Szemud
W. Hirsch

562
POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Zarz¹du Miasta Rumi
z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 1 lipca 1999 r.
zmienionego porozumieniem z dnia 29 listopada 1999 r.
dot. powierzenia Gminie Rumia spraw z zakresu zarz¹dzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych po³o¿onych w granicach administracyjnych miasta Rumia.
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Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162, poz. 1126) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
ze zm.) art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.)
oraz uchwa³y Nr XXXI/326/01 Rady Miejskiej Rumi z dnia
25 stycznia 2001 r., do porozumienia stron z dnia 1 lipca
1999 r. zmienionego Porozumieniem z dnia 29 listopada
1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90,
poz. 1006).
2. Pozosta³e postanowienia nie ulegaj¹ zmianie.
3. Niniejsze porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski
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Zarz¹d Miasta Rumi
Burmistrz
J. Klawiter
Z-ca Burmistrza
R. Knop

POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Zarz¹du Miasta Wejherowa
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 1 wrzenia 1999
r. zmienionego porozumieniem z dnia 10 stycznia 2000 r.
dot. powierzenia Gminie Miasto Wejherowo spraw z zakresu zarz¹dzania ruchem na drogach powiatowych i
gminnych po³o¿onych w granicach administracyjnych
miasta Wejherowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 162,
poz. 1126) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 ze zm.)
art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) oraz
uchwa³y Nr IIIk/XXVI/283/2001 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 20 lutego 2001 r., do porozumienia stron z dnia
1 wrzenia 1999 r. zmienionego Porozumieniem z dnia
10 stycznia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
zarz¹dzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90,
poz. 1006).
2. Pozosta³e postanowienia nie ulegaj¹ zmianie.
3. Niniejsze porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie

czternastu dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta Wejherowski
G. Szalewski

Zarz¹d Miasta Wejherowa
Prezydent Miasta
K. Hildebrandt
Z-ca Prezydenta
W. Koz³owski
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ZARZ¥DZENIE Nr 13/ 2001
Starosty Wejherowskiego
z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹cych na terenie powiatu wejherowskiego.
Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.), zarz¹dzam,co nastêpuje:
§1
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzebielinku ustala siê miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca w wy¿ej wymienionym domu w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 1.822 z³ (tysi¹c osiemset
dwadziecia dwa z³ote).
§2
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Wejherowie ul. Przebendowskiego 1 ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego
domu w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 1.750 z³
(tysi¹c siedemset piêædziesi¹t z³otych).
§3
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w
Wejherowie ul. w. Jacka 14 ustala siê miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego domu
w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 1.743 z³ (tysi¹c siedemset czterdzieci trzy z³ote).
§4
Na wniosek prowadz¹cego Prywatny Dom Pomocy
Spo³ecznej w Górze Pomorskiej ustala siê miesiêczny
koszt utrzymania mieszkañca wy¿ej wymienionego domu
w roku kalendarzowym 2001, w wysokoci 1.450 z³ (tysi¹c czterysta piêædziesi¹t z³otych ).
§5
Zarz¹dzenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Starosta
G. Szalewski

565
UCHWA£A Nr XXX/228/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 70/1 po³o¿onej we wsi Sikorzyno w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. Dz. U. z 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 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca)zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26, poz. 188, z 1991 r. Nr 4, poz. 77
z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragmenty terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczone symbolem RP,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 70/1 we wsi Sikorzyno o pow.
ok. 0.13 ha przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej indywidualnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UT 1  przeznacza siê na cele zabudowy letniskowej 
1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 15%
pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 25%
pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i
zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie
wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci 45°-50°. Proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu. Budynki winne byæ utrzymane w
stylu i tradycji regionalnej. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi o numerze ewidencyjnym
gruntu 70/6 zlokalizowanej od strony po³udniowo
wschodniej dzia³kI. Linie zabudowy jak na rys. planu:
4,0 m od granic dzia³ki, 6,0 m od drogi, 10,0 m od terenu lenego.
Dzia³ka nr 70/1 zosta³y w³¹czone w obszar otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowi¹zuj¹
nakazy i zakazy Rozporz¹dzenia Nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z istniej¹cej drogi dojazdowej o
numerze ewidencyjnym gruntu 70/6. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu drog¹ gospodarcz¹ zlokalizowan¹ na dzia³ce 70/7.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych okresowo opró¿nianych przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Docelowo po wybudowaniu oczyszczalni cieków w Go³ubiu na bez-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wzglêdnie za pomoc¹ sieci kanalizacji sanitarnej pod³¹czyæ siê do niej,
 zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 usuwanie odpadów sta³ych na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy w Stê¿ycy,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej na dzia³ce nr 70/1 we wsi Sikorzyno w
gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania ( cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy letniskowej UT1.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§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) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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