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Poz. 950, 951

950
ROZPORZ¥DZENIE Nr 8/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie pomorskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) w zwi¹zku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 6000, Nr 132, poz. 675, z 1995 r.
Nr 147, poz. 715 z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704,

L.p.

Miejscowoci, w których pobiera siê op³atê
op³atê miejscow¹

1

2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105 poz. 1115) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
W wykazie miejscowoci w województwie pomorskim,
w których pobiera siê op³atê miejscow¹, stanowi¹cym
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Nr 3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê
op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43 i Nr 12,
poz. 63 oraz z 1993 r. Nr 12, poz. 65)  dodaje siê pozycje
oznaczone l.p. 81 do 82 w brzmieniu:

Gminy (miasta), w których s¹ po³o¿one
miejscowoci wymienione w kolumnie 2
3

81.

Za³akowo

gm. Sierakowice

82.

£¹czyno

gm. Stê¿yca

§2
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

951
ROZPORZ¥DZENIE Nr 9/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz
z 2001 r. Nr 29, poz. 320) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowania wcieklizny i zagro¿one wcieklizn¹:
1) w gminie Starogard Gdañski:
a) miejscowoæ Sumin,
b) miejscowoæ Sucumin,
c) miejscowoæ Kote¿e,
d) miejscowoæ D¹brówka,
e) miejscowoæ Rokocin,
f) miejscowoæ Jab³owo,
g) miejscowoæ Janowo,
h) miejscowoæ P³aczewo,
2) w gminie Bobowo:
a) miejscowoæ Wysoka,

3) w gminie Zblewo:
a) miejscowoæ Bia³achowo,
b) miejscowoæ Borzechowo,
c) miejscowoæ Radziejewo,
4) w gminie Lubichowo,
b) miejscowoæ Szteklin,
c) miejscowoæ Zielona Góra,
d) miejscowoæ Lipinki Królewskie,
5) obwody ³owieckie Nr 121 i 122 w granicach administracyjnych.
§2
Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na granicach
okrêgu  czytelne i trwa³e tablice z napisem: Okrêg
wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t.
2) niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wyst¹pieniu
wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu weterynarii, lecznicy dla zwierz¹t, urzêdu gminy;
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych,
4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych
lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³ów zwierzyny
³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakazanych
przez w³aciwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
3) organizowania wycieczek do lasów,
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 951, 952, 953, 954
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§3

§2

Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo
na danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹,
zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w Szemudzie .
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2001 r.

§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Starogardzie Gdañskim oraz
terytorialnie w³aciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.
§5
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii dla
województwa pomorskiego w Gdañsku.
§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.
§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski

952
UCHWA£A Nr XXVIII/232/2001
Rady Gminy Szemud
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXVII/173/98 Rady Gminy Szemud z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm: 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, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz na podstawie art. 26 i
26a Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 1998 r.
Nr 120, poz. 787) Rada Gminy Szemud uchwala co nastêpuje:
§1
§ 1 ust. 1 uchwa³y Nr XXVII/173/98 z dnia 29 kwietnia
1998 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê stawkê czynszu regulowanego dla ca³ego obszaru Gminy Szemud:
a) w okresie od dnia 01.06.2001 r. do 31.05.2002 r.
w wysokoci 1,65 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego miesiêcznie

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Engelbrecht

953
UCHWA£A Nr XXXI/294/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu za 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: 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, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 989,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. r 155, poz. 1014, zm.z 1999 r. Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Mr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315)
Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Rewizyjnej i Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê roczne sprawozdanie Zarz¹du Miasta z
wykonania bud¿etu miasta Tczewa za 2000 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Przewodnicz¹cego RM
J. Kurek
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie

954
UCHWA£A Nr IV/17/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/67/2000 z dnia 21
grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: 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, Nr 123, poz. 775, z
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1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 5 ust. 1 i
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.)
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/67/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci dodaje siê
§ 2 a, 2 b o nastêpuj¹cej treci:
1. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 12 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena,
w których osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku
podatkowym rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1/2 etatu przeliczeniowego, przy zatrudnieniu od 1
do 5 osób,
2) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 6 do 10
osób,
3) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od
11 do 20 osób,
4) 4 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 21
do 50 osób,
5) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu od
51 do 100 osób,
6) 20 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu od
101 do 500 osób,
7) 50 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu
ponad 500 osób
zatrudniaj¹c osoby uprzednio zarejestrowane w ewidencji organu zatrudnienia jako osoby bezrobotne i
maj¹ce sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta.
2. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 8,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ i lena, w których osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej prowadz¹c
dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1/2 etatu przeliczeniowego, przy zatrudnieniu od 1
do 5 osób,
2) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 6 do 10
osób,
3) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 11
do 20 osób,
4) 4 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 21
do 50 osób,
5) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu
od 51 do 100 osób,
6) 20 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu
od 101 do 500 osób,
7) 50 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu ponad 500 osób,
zatrudniaj¹c absolwentów maj¹cych stale miejsce
zamieszkania na terenie miasta w iloci stanowi¹cej
co najmniej 50 % wzrostu zatrudnienia.
3. Zastosowanie stawki okrelonej w ust. 1 nastêpuje

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

na udokumentowany wniosek podatnika, z³o¿ony w terminie 14 dni po up³ywie roku podatkowego.
§ 2b.
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci albo obiekty budowlane nie z³¹czone
trwale z gruntem, bêd¹ce w posiadaniu:
1) osób wymienionych w art. 2, ust. 1, pkt 1, 2, 3 i 4
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które w
okresie od wejcia w ¿ycie uchwa³y do 31 grudnia
2001 r. rozpoczn¹ po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹,
2) osób, które podjê³y dzia³alnoæ gospodarcz¹ w 2001
r. i by³y zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzêdzie Pracy w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym podjêcie dzia³alnoci.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
do koñca roku podatkowego 2001 i nie obejmuje nieruchomoci wynajêtych lub wydzier¿awionych innym
podmiotom gospodarczym.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
pod warunkiem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej do koñca 2001 roku. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje zwrotem udzielonych ulg".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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UCHWA£A Nr XXVI/18/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
W sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Pruszcz Gdañski za rok 2000.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: 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, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 91 poz. 1009), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 zm: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, z 2001 r.
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315)
oraz § 65 ust. 1 Statutu Gminy Pruszcz Gdañski, Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Pruszcz Gdañski za rok 2000.

Dziennik Urzêdowy
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci
lub postêpowanie egzekucyjne bêdzie nieskuteczne.
2. Umorzenie, w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 3
i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach
okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4  równie¿ z urzêdu.
3. W przypadku solidarnej odpowiedzialnoci kilku d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas, gdy
uzasadniaj¹ce okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.
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§4

UCHWA£A Nr XXVII/28/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 31 maja 2001 r.

1. Do umorzenia wierzytelnoci uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej  je¿eli wartoæ
wierzytelnoci nie przekracza kwoty przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu og³oszonego w
Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych,
2) Zarz¹d Gminy  w pozosta³ych przypadkach.
2. Przez wartoæ wierzytelnoci o której mowa w ust. 1
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.

w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy
Pruszcz Gdañski z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych oraz
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm: 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, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 34a ustawy o finansach publicznych z dnia 26
listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz udzielania ulg
w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczaniu terminu zap³aty oraz rozk³adania wierzytelnoci na raty
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d, najmu i dzier¿awy nieruchomoci a tak¿e innych niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych,
2) kierowniku jednostki organizacyjnej  nale¿y przez to
rozumieæ Wójta, kierowników jednostek bud¿etowych
i zak³adów bud¿etowych,
3) d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne, osoby prawne a tak¿e jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.
§3
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona, w ca³oci lub
czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej

§5
Organ w³aciwy do umarzania wierzytelnoci jest równie¿ w³aciwy do umarzania odsetek za zw³okê oraz innych nale¿noci ubocznych.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci
na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela  na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. Organem uprawnionym do odroczenia terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Zarz¹d Gminy wed³ug kryteriów
okrelonych w § 4.
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o których mowa w § 3, dokonywane na wniosek d³u¿nika oraz udzielenie ulg w
sp³acie nale¿noci o których mowa w § 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych  na podstawie przepisów
prawa cywilnego.
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, termin zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Za okres odroczenia terminu p³atnoci lub roz³o¿enia
wierzytelnoci na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê, chyba, ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê z wyznaczonych
terminów p³atnoci, wówczas ca³a wierzytelnoæ staje
siê natychmiast wymagalna.
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§8

1. Kierownik jednostki organizacyjnej bêdzie sk³ada³ Zarz¹dowi Gminy sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci, przy kwartalnych sprawozdaniach finansowych.
2. Zarz¹d Gminy bêdzie sk³ada³ Radzie Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci
przy pó³rocznych sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXIII/253/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm: 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, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz
art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Miasta Pruszcz
Gdañski z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz odraczania lub
rozk³adania na raty sp³aty tych nale¿noci.
§2
Uregulowañ zawartych w uchwale nie stosuje siê do
nale¿noci pieniê¿nych, których zasady i tryb umarzania,
odraczania, sp³aty oraz rozk³adania na raty okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§3
1. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania i

Dziennik Urzêdowy
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rozk³adania na raty jest Zarz¹d Miasta Pruszcz Gdañski
z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Kierownik samorz¹dowej jednostki organizacyjnej jest
uprawniony do umarzania nale¿noci przypadaj¹cej na
rzecz tej jednostki do kwoty 50 z³ rocznie w stosunku
do jednego d³u¿nika.
§4
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w szczególnoci, je¿eli:
1) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ zmar³ i nie pozostawi³ maj¹tku podlegaj¹cego egzekucji,
2) zap³at nale¿noci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
3) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ prawn¹ zosta³ wykrelony z
w³aciwego rejestru osób prawnych przy równoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy prawa lub w wyniku
czynnoci prawnej na osoby trzecie,
4) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe z przyczyn okrelonych w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt 1
rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 padziernika 1934 r.  Prawo upad³ociowe (Dz. U.
z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z pón. zm.)
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
6) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika,
7) zobowi¹zanie jest nieci¹galne, a jego wartoæ jest
mniejsza lub równa dwukrotnoci kosztów wpisu s¹dowego od pozwu.
2. Umarzanie nale¿noci pieniê¿nych, za które odpowiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ
tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodz¹ w stosunku do wszystkich zobowi¹zanych
§5
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony na wniosek
d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci
p³atnicze d³u¿nika lub uzasadniony interes Miasta.
2. Organ w³aciwy do umarzania, odraczania lub rozk³adania raty sp³at nale¿noci g³ównej jest równie¿ uprawniony do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty
sp³at odsetek od tych nale¿noci oraz umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at innych nale¿noci ubocznych na zasadach okrelonych w uchwale.
3. Okres odroczenia terminu p³atnoci nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 1 rok.
4. Okres sp³aty nale¿noci roz³o¿ony na raty nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 18 miesiêcy.
5. Od nale¿noci pieniê¿nej, której termin p³atnoci odroczono lub sp³atê nale¿noci roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek od wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty.
6. Nie wywi¹zanie siê d³u¿nika z wyznaczonych terminów
i kwot sp³aty rat powoduje, ¿e pozosta³e do sp³aty raty
staj¹ siê natychmiast wymagalne wraz z nale¿nymi od-
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setkami za zw³okê, natomiast ust. 5 nie ma zastosowania.
§6
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych sk³adaj¹ Zarz¹dowi Miasta kwartalne sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych nale¿noci oraz ulg udzielonych
w trybie okrelonym uchwa³¹, zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIII/253/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 30 maja 2001 r.
.....................................................
(nazwa jednostki)
SPRAWOZDANIE Z DOKONYWANYCH UMORZEÑ NALE¯NOCI ORAZ UDZIELONYCH ULG
ZA OKRES OD POCZ¥TKU ROKU DO DNIA

L.p.

1
1.
2.

3.

Wyszczególnienie

Nazwa
d³u¿nika
symbol
d³u¿nika*

2

3

Liczba
d³u¿ników

Kwota
nale¿noci

Kwota
umorzenia,
odroczenia,
roz³o¿enia
na raty

Liczba
rat

4

5

6

7

Termin
odroczenia
roz³o¿enia
na raty
(ostatnia
rata)
8

Podstawa
prawa
powsta³ej
wierzytelnoci

Organ
umarzaj¹cy
lub
udzielaj¹cy
ulg

9

10

Umorzenie
Odroczenie

bez roz³o¿enia na raty
z roz³o¿eniem na raty
Roz³o¿enie na raty **

........................................................
......................................................
(G³ówny ksiêgowy)

..................................................................
(dzieñ, miesi¹c, rok)

.................................................................
Kierownik

* Wstawiæ odpowiednio: A  osoba fizyczna
B  osoba prawna
C  jednostka orgnizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej
** Wype³nia siê w sytuacji, kiedy nastêpuje odroczenie, o którym mowa pod l.p. 2.
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POROZUMIENIE
Starosty Wejherowskiego
oraz
Rady Gminy Gniewino
z dnia 24 maja 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: 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, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), art. 82a usta-

wy 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.
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872 ze zm.) i uchwa³y Nr 243/XXXI/2001 Rady Gminy
Gniewino z dnia 24 maja 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 Gniewino zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Starosta Wejherowski powierza, a Rada Gminy Gniewino 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 (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
ze zm.) z zastrze¿eniem pkt 3:
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,
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 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) udzielanie pozwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 1).
2. wynikaj¹ce z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) z zastrze¿eniem pkt 3:
 wydawanie zawiadczeñ o spe³nieniu przez lokal warunków okrelonych w art. 2 ust. 2 (art. 2 ust. 3).
3. Prowadzenie spraw wymienionych w pkt 1 i 2 z wy³¹czeniem zawartych w pkt 1 lit. a dotyczy terenu administracyjnego Gminy Gniewino za wyj¹tkiem obszaru bêd¹cego w dyspozycji Specjalnej Strefy Ekonomicznej ¯arnowiec  Tczew sp. z o.o.
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 postêpo-
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wania 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,
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 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 Rumia.
§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 Gniewino z dnia
17 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. Nr 4, poz. 26,
z 1994 r. Nr 40, poz. 210, z 1995 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 26,
poz. 123, z 1997 r. Nr 60, poz. 196), zmienione porozumieniem z dnia 27 sierpnia 1999 r. i z dnia 8 wrzenia
2000 r. (nie publikowane).
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
Wejherowski
G. Szalewski

Wójt
Gminy Gniewino
Z. Walczak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm: 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, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska
w Gniewie po zasiêgniêci opinii komisji bud¿etowej
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê zmianê w nazwie Uchwa³y.
Uchwa³a otrzymuje brzmienie:  w sprawie ustalenia
wysokoci stawek czynszu za dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Gniew.
2. § 2 otrzymuje now¹ treæ:
ustala siê nastêpuj¹ce stawki czynszu dzier¿awnego
za grunty po³o¿one w granicach administracyjnych miasta i gminy stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Gniew
1) za dzier¿awê gruntów na cele:
a) przemys³owe, magazynowe, sk³adowe i zwi¹zane z podstawow¹ opiek¹ zdrowotn¹  0,10 z³ za
1 m2 gruntu miesiêcznie + VAT 22%,
b) ogrodnicze do pow. 0,05 ha  0,10 z³ za 1 m2 rocznie,
c) za grunty od 0,05 ha przeznaczone na cele ogrodniczo  rolnicze ustala siê nastêpuj¹ce stawki:
Klasa

Stawki w/g q ¿yta okrelone
przez Prezesa GUS w danym
roku

I  II
III a  III b
IV a  IV b
V  VI

5 q/1 ha rocznie
4 q/1 ha rocznie
3 q/1 ha rocznie
1 q/1 ha rocznie

2) za dzier¿awê gruntów na cele handlowe i us³ugowe
 4,00 z³ za 1 m2 gruntu miesiêcznie + VAT 22%,
3) za dzier¿awê gruntów na cele imprez widowiskowych i przedsiêwziêæ rozrywkowych (weso³e miasteczka, strzelnice sportowe itp.)  0,10 z³ za 1 m2
gruntu za dobê + VAT 22%:
a) cyrk  0,10 z³ za 1 m2 gruntu za dobê + VAT 22%,
4) za dzier¿awê gruntów pod gara¿e  0,50 z³ za 1 m2 gruntu miesiêcznie + VAT 22%.
§2
Uchyla siê uchwa³ê Nr XVIII/145/92 z dnia 30 marca
1992 r. Rady Miasta i Gminy w Gniewie w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu za dzier¿awê gruntów rolnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Gniew.
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§3

UCHWA£A Nr XLI/216/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 maja 2001 r.

Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVI/191/2001 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu za dzier¿awê
gruntów do 0,50 ha stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Gniew.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
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UCHWA£A Nr XXXIII/226/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia umownej stawki oprocentowania
przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: 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, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz
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) Rada Miasta Helu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê umown¹ stawkê oprocentowania przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców w wysokoci 1% w stosunku rocznym od pozosta³ej do zap³aty ceny nabycia.
2. Ustalona stawka oprocentowania ma zastosowanie gdy
cena nabycia roz³o¿ona zostanie na okres 1 roku od
daty sporz¹dzenia aktu notarialnego przenosz¹cego
w³asnoæ.
3. W przypadku roz³o¿enia ceny nabycia na raty na okres
d³u¿szy ni¿ okrelony w pkt 2 niniejszej uchwa³y zastosowanie ma art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami .
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Helu.
§3
Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

961
UCHWA£A Nr XXVIII/445/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary czêci
dzia³ek nr 105/8 oraz dzia³ki nr 105/4 po³o¿onej we wsi
Prokowo, gmina Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Dz. U. Nr 41, poz. 412; Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2

pkt 5, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
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 Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy Kartuzy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 8,
poz. 50) ze zmianami w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 8, poz. 45); uchwa³¹ Nr VII/50/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156); uchwa³¹
Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1.1.Teren czêci dzia³ki nr 105/8 w Prokowie o ³¹cznej
pow. ok. 1,07 ha przeznaczony w powy¿szym planie na u¿ytki rolne, w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kartuzy po³o¿ony w strefie rolniczo siedliskowej,
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych.
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych  6 dzia³ek. Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 20%
pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ min.
60% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki i zieleñce. Zieleñ zgodna z typem siedliskowym. Gabaryty budynków nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci ok. 45°,
kryte dachówk¹ ceramiczn¹, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm powy¿ej
poziomu terenu . Przy budowie zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu:
budynek gospodarczy, gara¿. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do warstwic.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 10,0 m od granic
kompleksów lenych zlokalizowanych w pó³nocnej i po³udniowo zachodniej czêci dzia³ki, 5,0 m
od skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 2,6 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii 0,4  kV, 4,0 m od granic dzia³ki, 6,0 m od projektowanej drogi dojazdowej KD 1.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych  1 dzia³ka.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od proj.
Drogi dojazdowej KD 1, 4,0 m od granic dzia³ki.
Pozosta³e ustalenia jak dla terenu MN1.
2.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
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Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
KD 1, poprowadzon¹ na przed³u¿eniu drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 105/7. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu przez drogê o numerze jw.
KD 1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanego zespo³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do istniej¹cego siedliska rolniczego a tak¿e na dojazd do lasu. Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. Planu:
8,00 m,10,0 m do 12,0 m.
3.1.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w
uzgodnieniu z gestorem sieci.
Odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych
bezodp³ywowych z okresowym wywo¿eniem do
oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej bezwzglêdnie nale¿y pod³¹czyæ do niej obiekty
kubaturowe.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN w uzgodnieniu z gestorem sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z zastosowaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Odpady sta³e nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
1.2.Teren dzia³ki nr 105/4 w Prokowie o pow. ok. 0,17 ha
przeznaczony w powy¿szym planie na u¿ytki rolne, w
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy po³o¿ony w strefie
rolniczo siedliskowej, przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych.
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych  1 dzia³ka.
Powierzchnia zabudowana nie wiêcej ni¿ 20% pow.
ca³kowitej dzia³ki . Nale¿y przeznaczyæ min. 60% pow.
dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Gabaryty budynku nie wiêcej ni¿ 8,5 m od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci ok. 45°, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, proporcje rzutu zbli¿one do
modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm powy¿ej poziomu terenu .
Przy budowie zastosowaæ tradycyjne materia³y jak
kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu
elewacji  drewno. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: budynek gospodarczy, gara¿.
Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle do drogi
o numerze ewidencyjnym gruntu 105/5.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od drogi o
numerze ewidencyjnym gruntu 105/5, 4,0 m od
wschodniej granicy dzia³ki, 2,6 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 0,4 kV.
2.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji z drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 105/5. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu przez ww. drogê.
3.2.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego w
uzgodnieniu z gestorem sieci.
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Odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych z okresowym wywo¿eniem do oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej
bezwzglêdnie nale¿y pod³¹czyæ do niej obiekty kubaturowe.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN w uzgodnieniu z gestorem sieci.
Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z zastosowaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
Odpady sta³e nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
4. Ustalenia inne.
Obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci od prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych i
zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Odpady zanieczyszczone ropopochodnymi winny byæ
gromadzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych
pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni i
okresowo opró¿niane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Osady zgromadzone w separatorach okresowo winny
byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych
dróg dojazdowych, parkingów nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych
i produkuj¹cych znaczne iloci cieków.
Obszar objêty opracowaniem zosta³ w³¹czony w granice otuliny Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r .
Obszar opracowania le¿y w zewnêtrznym terenie
ochrony poredniej strefy ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i nakazy zawarte w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ 3 rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ce
za³¹czniki do uchwa³y we wsi Prokowo w gminie Kartuzy
wykonane w skali 1:500.
Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
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§3

§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w
terminie 14 dni od dnia opublikowania.

§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹ .
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodenicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

962
UCHWA£A Nr XXVIII/44/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski.
§2
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski okrelone s¹ w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/44/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Pruszcz Gdañski
Przepisy ogólne
§1
Ilekroæ jest mowa o:
1. Mieszkañcach  nale¿y przez to rozumieæ mieszkañców
Gminy Pruszcz Gdañski uprawnionych do g³osowania.
2. Mieszkañcach jednostki pomocniczej Gminy  nale¿y
przez to rozumieæ mieszkañców jednostki pomocniczej
Gminy uprawnionych do g³osowania.
3. Konsultacjach  nale¿y przez to rozumieæ konsultacje z
Mieszkañcami, konsultacje z Mieszkañcami jednostki
pomocniczej Gminy.
4. Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pruszcz Gdañski.
5. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pruszcz
Gdañski.
6. Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy
Pruszcz Gdañski.
7. Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ zebranie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji.
8. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Pruszczu Gdañskim.
9. Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut jednostki
pomocniczej Gminy.
§2
1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone w przypadkach
przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy, w szczególnoci:
a) w sprawach zmian granic gmin naruszaj¹cych granice powiatów lub województw,
b) w sprawach zmiany granic Gminy polegaj¹cej na wy³¹czeniu obszaru lub czêci obszaru jednostki pomocniczej Gminy i jego w³¹czeniu do s¹siedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do s¹siedniej
gminy,
c) w sprawach tworzenia, ³¹czenia, dzielenia i znoszenia Gminy oraz ustalenia jej granicy,
d) w sprawach organizacji i zakresu dzia³ania jednostki
pomocniczej Gminy okrelonych odrêbnym statutem.
2. Konsultacje mog¹ zostaæ ograniczone do Mieszkañców
jednostki pomocniczej Gminy, je¿eli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
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1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy
Rady lub Zarz¹du.
2. Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy mog¹ wyst¹piæ do w³aciwego organu Gminy z wnioskiem o
przeprowadzenie konsultacji w sprawach wa¿nych dla
tej jednostki lub Gminy.
3. Wniosek Mieszkañców w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z inicjatywy Mieszkañców uwa¿a siê za przyjêty je¿eli konsultacje dotycz¹ Gminy i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10% Mieszkañców.
4. Wniosek Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy
Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy uwa¿a siê
za przyjêty je¿eli konsultacje dotycz¹ jednostki pomocniczej Gminy i z inicjatyw¹ wyst¹pi³o co najmniej 10%
Mieszkañców jednostki pomocniczej Gminy.
§4
1. Decyzjê o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami podejmuje Rada w formie uchwa³y z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkañcami jednostki pomocniczej Gminy z wyj¹tkiem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy podejmuje Zarz¹d w formie uchwa³y.
3. Odrêbne przepisy mog¹ stanowiæ inaczej.
§5
1. Konsultacje przeprowadzane s¹ na Zebraniach Wiejskich.
2. Zebranie Wiejskie zwo³uje Zarz¹d z zastrze¿eniem ust.
3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczeniem terminu
Zebrania Wiejskiego.
3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada,
Zebrania Wiejskie zwo³uje Zarz¹d z upowa¿nienia Rady
w terminie 7 dni od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Rady
w sprawie konsultacji.
4. W zarz¹dzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Zarz¹d podaje:
a) przedmiot konsultacji,
b) datê, godzinê oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
II. Zasady przeprowadzania konsultacji
w jednostkach pomocniczych Gminy
§6
1. Zebranie Wiejskie prowadzi Przewodnicz¹cy zebrania.
2. Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego wyznacza
Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest
Rada, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Przewodnicz¹cego Zebrania wyznacza Zarz¹d, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Zarz¹d lub
Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy z wy³¹czeniem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy.
4. Informacjê o Zebraniu Wiejskim Zarz¹d przekazuje
Mieszkañcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób
zwyczajowo przyjêty przynajmniej na 7 dni przed Zebraniem Wiejskim.
5. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, gdy w sposób zwyczajowo przyjêty zostali o
nim zawiadomieni Mieszkañcy jednostki pomocniczej
Gminy. Jednoczenie dla wa¿noci Zebrania Wiejskie-
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go niezbêdny jest udzia³ w nim liczby Mieszkañców
jednostki pomocniczej Gminy wymaganej dla wa¿nego zebrania wiejskiego okrelonej w Statucie.
6. Po przeprowadzeniu konsultacji, Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy wyra¿aj¹ swoje stanowisko w
formie g³osowania jawnego.
7. Przedmiot konsultacji zostaje uznany za przyjêty je¿eli
Mieszkañcy jednostki pomocniczej Gminy opowiedzieli
siê za jego przyjêciem zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§7
1. Z Zebrania Wiejskiego pracownik Urzêdu wyznaczony
przez Wójta sporz¹dza Protokó³, który powinien zawieraæ:
a) datê Zebrania Wiejskiego,
b) listê obecnoci,
c) stwierdzenie wa¿noci Zebrania Wiejskiego (Quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) wyniki przeprowadzonego g³osowania w sprawie
konsultacji z Mieszkañcami,
f) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.
2. Protokó³ Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego niezw³ocznie przekazuje do Urzêdu.
III. Przepisy koñcowe
1. Konsultacje dotycz¹ce wszystkich Mieszkañców uwa¿a siê za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone we
wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy.
2. Przedmiot konsultacji z Mieszkañcami zostaje uznany
za przyjêty je¿eli 2/3 jednostek pomocniczych Gminy
przyjê³o przedmiot konsultacji w sposób okrelony w
§ 6 pkt 7.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXVIII/68/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu
gminy Pruszcz Gdañski dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 118 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Z bud¿etu gminy Pruszcz Gdañski mog¹ byæ udzielane
dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finan-
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sów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
gminy, w szczególnoci w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) pomocy spo³ecznej,
3) owiaty i wychowania,
4) kultury,
5) kultury fizycznej.
2. Podmioty ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji winny
prowadziæ dzia³alnoæ statutow¹ zwi¹zan¹ z zadaniami w³asnymi gminy.
§2
Wysokoæ rodków na realizacjê zadañ, o których
mowa w § 1 ust. 1 okrela Rada Gminy Pruszcz Gdañski
zwana dalej Rad¹ w uchwale bud¿etowej.
§3
Zarz¹d Gminy Pruszcz Gdañski, zwany dalej Zarz¹dem podaje do publicznej wiadomoci zakres zadañ,
które mog¹ byæ zlecone podmiotom wymienionym w § 1
ust. 1 oraz termin sk³adania wniosków ofertowych na realizacjê tych zadañ.
§4
1. Wniosek, o którym mowa w § 3 powinien zawieraæ, w
szczególnoci:
1) szczegó³owe dane o ubiegaj¹cym siê o realizacjê zadania, w tym informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wykonania zadania,
2) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacjê przewidzianych kosztów realizacji zadania,
5) informacjê o ród³ach finansowania zadania, w tym
rodkach w³asnych, kwotach oczekiwanych z bud¿etu gminy oraz uzyskanych z innych róde³.
2. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikaj¹ zadania statutowe,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania owiadczeñ woli,
3) zawiadczenie o bie¿¹cym regulowaniu nale¿noci
wobec ZUS i Urzêdu Skarbowego,
4) zawiadczenie o aktualnoci rejestracji podmiotu,
5) prezentacjê dotychczasowej dzia³alnoci.
3. Wniosek podpisuje/¹ osoba (osoby) uprawniona/ne do
sk³adania owiadczeñ woli w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
4. Zarz¹d mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów.
5. W przypadku z³o¿enia wniosku z uchybieniami Zarz¹d
wzywa podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê do usuniêcia
nieprawid³owoci w wyznaczonym terminie. Oferta, która nie zosta³a uzupe³niona nie podlega rozpatrzeniu.
§5
1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Zarz¹d po zasiêgniêciu opinii w³aciwej komisji sta³ej Rady.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizacjê zadania Zarz¹d kierowaæ siê bêdzie nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) znaczenie dla gminy inicjatywy proponowanej przez
wnioskodawcê,

3.
4.

5.
6.

Poz. 963

2) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez wnioskodawcê, w wietle przedstawionych informacji we
wniosku,
3) przedstawion¹ kalkulacjê kosztów,
4) ocenê wykonania zadañ zleconych wnioskodawcy
w okresie poprzednim, w zakresie rzetelnoci i terminowoci ich realizacji oraz rozliczeñ otrzymanych
na ten cel rodków,
5) mo¿liwoci finansowe gminy,
6) stopieñ zaanga¿owania w realizacjê zadania w³asnych rodków finansowych podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.
Wysokoæ dofinansowania zadania mo¿e wynieæ do
90% kosztów.
W przypadku z³o¿enia ofert przez kilku wnioskodawców Zarz¹d dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania w oparciu o kryteria wymienione
w ust. 2.
Zarz¹d ma prawo wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy zostanie z³o¿ona jedna oferta.
O wynikach postêpowania w sprawie udzielania dotacji Zarz¹d zawiadamia zainteresowane podmioty oraz
og³asza informacjê na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
§6

1. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na
jego realizacjê jest zaplanowanie wydatków w bud¿ecie gminy, a nastêpnie zawarcie umowy z podmiotem
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Do
czasu uchwalenia bud¿etu gminy dopuszcza siê mo¿liwoæ przyznania dotacji na podstawie projektu bud¿etu gminy, przed³o¿onego Radzie Gminy.
2. Umowê, o której mowa w ust. 1 zawiera siê na czas
oznaczony, nie d³u¿ej ni¿ na rok bud¿etowy.
3. Treæ umowy zawiera:
1) oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin
i miejsce jego realizacji,
3) wysokoæ dotacji na przyjête do realizacji zadania
oraz warunki jej przekazania,
4) okrelenie czasu na jaki zawarto umowê,
5) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dotacjê, do prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w sposób okrelony przez
Zarz¹d,
6) zapis o poddanie siê kontroli przez wykonawcê zadania w zakresie okrelonym w umowie,
7) zobowi¹zanie wykonawcy zadania do wydatkowania rodków na realizacjê zadania objêtego umow¹,
zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) sankcje z tytu³u nienale¿ytego wykonania zleconych
zadañ lub wykorzystania rodków niezgodnie z zawart¹ umow¹.
§7
Dotacja podlega szczegó³owemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zadania, przed³o¿onego
zgodnie z warunkami umowy,
2) zestawienia rachunków i ich kserokopii,
3) owiadczenia o wydatkowaniu rodków na zadania
objête umow¹, zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach
publicznych,
4) innych wymaganych przez Zarz¹d informacji.

 2109 

Poz. 963, 964, 965
§8

1. Zarz¹d mo¿e dokonaæ kontroli prawid³owoci realizacji zleconego zadania.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Zarz¹d.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umow¹,
2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie rodków otrzymanych
z bud¿etu gminy.
4. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
5. Na podstawie protoko³u Zarz¹d  w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji  kieruje do zleceniobiorcy stosowne
wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie
stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi
do ich usuniêcia w wyznaczonym terminie, umowa
mo¿e byæ rozwi¹zana za skutkiem natychmiastowym,
a rodki finansowe przekazane na jego realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu gminy w terminie ustalonym przez Zarz¹d wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania rodków na rachunek
bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.
§9
Zarz¹d opracuje jednolite formularze: wniosku, umowy i rozliczenia, uwzglêdniaj¹c dane zawarte w § 4, § 6 i
§ 7.
§ 10
Zarz¹d przedstawi  w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu w I pó³roczu oraz w rocznym sprawozdaniu z
wykonania bud¿etu dane o realizacji zadañ, na które udzielono dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXIII/168/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy
Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, 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, Nr 95, poz. 1041) w
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zwi¹zku z 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) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Choczewie, po rozpatrzeniu i przyjêciu
sprawozdania z realizacji bud¿etu gminy Choczewo za
2000 rok, udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy Choczewo.
§2
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Choczewo
za rok 2000 podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

965
UCHWA£A Nr XLIII/233/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz
na podstawie art. 34 pkt 1 i art. 30 w zwi¹zku z art. 13
ust. 1 pkt 6 lit. c, ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 492, zm.:
z 1992 r. Nr 54, poz. 254; z 1994 r. Nr 89, poz. 415; 1995 r.
Nr 147, poz. 713; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 14,
poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 88, poz. 554,
Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; 2001 r. Nr 3,
poz. 21) Rada Miasta i Gminy w Gniewie uchwala co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne, zwane dalej u¿ytkami obszary maj¹ce istotne znaczenie dla zabezpieczenia
istnienia bogactwa flory i fauny, wymienione w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Na terenie u¿ytków zabrania siê:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu.
2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci.
5. Zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego.
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6. Wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych.
7. Lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
8. Budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d
spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
9. Dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki rybackiej.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Gniewie.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/233/2001
z dnia 31 lipca 2001 r.

Lp.

Nazwa obiektu

Przedmiot
ochrony

1.

Trzcinowisko

Flora i fauna

2.

Parowa

Flora i fauna

Po³o¿enie

Czyj¹ jest w³asnoci¹
i w czyim zarz¹dzie pozostaje

Czêæ dzia³ki
geodezyjnej
Nr 74/1 Ciep³e

 Skarb Pañstwa
 Agencja W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa w Gdañsku
 Gospodarstwo Rolne
MADROL Sp. z o.o.

1

Czêæ dzia³ki
geodezyjnej
Nr 60/13 Ciep³e

 Skarb Pañstwa
 Agencja W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa w Gdañsku
 Gospodarstwo Rolne
MADROL Sp. z o.o.

2

966
UCHWA£A Nr XXXII/1075/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: stawki czynszu regulowanego w lokalach
mieszkalnych w budynkach przy ul. Bosmañskiej 25, 25A,
27, 27A, 29 i ul. Alzackiej 2 tworz¹cych zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka sp. z o.o. w Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306); w zwi¹zku
z art. 28 Ustawy z 26 padziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê ni¿ej wymienione stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Bosmañskiej 25, 25A, 27, 27A, 29 i ul. Alzackiej 2.

Pozycja
w rejestrze

2. Stawki czynszu ustala siê w oparciu o wskanik wartoci odtworzeniowej za IV kwarta³ 2000 r. ustalony przez
Wojewodê Pomorskiego w wysokoci 2.480,56 z³
3. Stawki czynszu regulowanego wynosz¹:
a) dla lokali na parterze w wysokoci 2,75% wartoci
odtworzeniowej w (stosunku rocznym) o której
mowa w § 1 pkt 2 tj.
2,75% x 2.480,56
---------------------- = 5,68 z³/m2
12 m-cy
b) dla pozosta³ych lokali w wysokoci 3,0% wartoci
odtworzeniowej w (stosunku rocznym) o której
mowa w § 1 pkt 2 tj.:
3,0% x 2.480,56
--------------------- = 6,20 z³/m2
12 m-cy
§2
Stawki czynszu regulowanego okrelone niniejsz¹
uchwa³¹ obowi¹zuj¹ przez co najmniej 12 miesiêcy od
dnia wejcia tej uchwa³y w ¿ycie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka Spó³ka z
ograniczona odpowiedzialnoci¹ w Gdyni.
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Uchyla siê uchwa³ê Rady Miasta Gdyni Nr XV/543/00 z
26 stycznia 2000 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Bosmañskiej 25, 25A, 27, 27A, 29 i ul. Alzackiej w Gdyni.

UCHWA£A Nr XXXII/1077/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

§5
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie co najmniej miesi¹ca od dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

967
UCHWA£A Nr XXXII/1076/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie: stawki czynszu regulowanego w lokalach
mieszkalnych w budynkach przy ul. Alzackiej-Algierskiej
i ul. Starodworcowej (budynki C i D) tworz¹cych zasób
mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka sp. z o.o. w Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306); w zwi¹zku
z art. 28 Ustawy z 26 padziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoci
6,20 z³/m2 miesiêcznie w budynkach wielorodzinnych:
1) przy ul. Alzackiej-Algierskiej,
2) przy ul. Starodworcowej (budynki C i D).
§2
Stawki czynszu regulowanego okrelone niniejsz¹
uchwa³¹ obowi¹zuj¹ przez co najmniej 12 miesiêcy od
dnia wejcia tej uchwa³y w ¿ycie.

w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach
mieszkalnych w budynku przy ul. Dembiñskiego 21 w
Gdyni tworz¹cych zasób mieszkaniowy Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka sp. z o.o. w
Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306); w zwi¹zku
z art. 28 Ustawy z 26 padziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Dembiñskiego 21 w sposób nastêpuj¹cy:
a) dla lokali na parterze, utrzymuje siê dotychczasow¹
stawkê w wysokoci: 6,77 z³ miesiêcznie,
b) dla pozosta³ych lokali w wysokoci 7,31 z³ miesiêcznie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka Sp. z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdyni.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Rady Miasta Gdyni nr XI/442/99 z
dnia 22 wrzenia 1999 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych tworz¹cych zasób
mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
Czynszówka Sp. z o.o. w Gdyni.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie co najmniej miesi¹ca od dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdyni.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie co najmniej miesi¹ca od dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

969
UCHWA£A Nr XXXII/1078/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach
mieszkalnych w budynku przy ul. Na³kowskiej 22 w Gdyni tworz¹cych zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka sp. z o.o. w
Gdyni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 969, 970, 971
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306); w zwi¹zku
z art. 28 Ustawy z 26 padziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnym przy ul. Na³kowskiej 22 w wysokoci: 7,31 z³
miesiêcznie.
§2

wierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoci
7,87 z³ miesiêcznie w budynkach wielorodzinnych:
1) przy ul. niadeckich,
2) przy ul. Zbo¿owej,
3) przy ul. Szarotki,
4) przy ul. Starodworcowej (budynki A i B),
5) przy ul. Gryfa Pomorskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka Sp. z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdyni.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie co najmniej miesi¹ca od dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka Sp.
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdyni.
§3
Uchyla siê uchwa³ê Nr XI/441/99 z dnia 22 wrzenia
1999 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych tworz¹cych zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka
Sp. z o.o. w Gdyni.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie co najmniej miesi¹ca od dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

970
UCHWA£A Nr XXXII/1079/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach
mieszkalnych w budynkach przy ul. niadeckich, ul. Zbo¿owej, ul. Szarotki, ul. Starodworcowej (budynki (A i B)
i ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni tworz¹cych zasób
mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Czynszówka sp. z o.o. w Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306); w zwi¹zku
z art. 28 Ustawy z 26 padziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654
z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 po-

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

971
UCHWA£A Nr XXX/189/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zasad p³atnoci obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74;
zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 67 ust. 3,
art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i 3, art. 70 ust. 2, 3 i 4, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) oraz § 1
i 4 uchwa³y Nr I/6/98 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 1998 r.
w sprawie zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci
gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata, uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê dwie formy p³atnoci przy sprzeda¿y
lokali stanowi¹cych w³asnoæ gminy:
a) jednorazow¹  p³atn¹ najpóniej do dnia zawarcia
aktu notarialnego.
b) rataln¹.
2. Przy sprzeda¿y ratalnej obowi¹zuje zap³ata w okresie
do 10 lat, w ratach rocznych z odsetkami wed³ug stopy równej redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
§2
1. Ustala siê 70% bonifikatê z tytu³u jednorazowej wp³aty
nale¿noci przy nabywaniu lokali mieszkalnych przez
ich najemców.
2. Ustala siê 25% bonifikatê z tytu³u ratalnej wp³aty nale¿noci przy nabywaniu lokali mieszkalnych przez ich
najemców.
3. Bonifikata dotyczy tylko ceny lokalu nie za gruntu.
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§3

Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego ulega obni¿eniu o
10% je¿eli nabywc¹ jest emeryt lub rencista, dla którego
emerytura b¹d renta jest jedynym ród³em utrzymania.
§4
1. Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego ulega obni¿eniu
ze wzglêdu na okres zamieszkiwania o:
a) 10%  20 lat i wiêcej,
b) 8%  15  20 lat,
c) 6%  10  15 lat,
d) 4%  5  10 lat,
e) 2%  poni¿ej 5 lat.
§5
1. Suma zastosowanych bonifikat nie mo¿e przekroczyæ:
a) 90% wartoci lokalu mieszkalnego przy sprzeda¿y
jednorazowej,
b) 50% wartoci lokalu mieszkalnego przy sprzeda¿y
ratalnej.
§6
Najemcom lokali mieszkalnych przekazanych gminie z
zasobu AWRSP, bêd¹cych emerytami b¹d rencistami
lokal mieszkalny zostanie sprzedany za kwotê 100 z³. powiêkszon¹ o koszty przygotowania sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego.
§7
Nabywca lokalu mieszkalnego stanowi¹cego w³asnoæ
gminy ponosi koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ lokalu mieszkalnego.
§8
Najemca, który naby³ lokal mieszkalny od Gminy zgodnie z niniejsz¹ Uchwa³¹, po jego zbyciu nie ma prawa
ubiegania siê o inny lokal komunalny lub socjalny.
§9
Traci moc uchwa³a Nr I/7/98 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad p³atnoci
obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

972
UCHWA£A Nr XXIX/78/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dziewiêæ
W³ók, Juszkowo, Rokitnica, Jagatowo, Przejazdowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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. Nr 15, poz. 139
z 1999 r. z pózn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Dziewiêæ W³ók dot. dzia³ki
nr 10, Juszkowo dot. dzia³ki nr 287/1, Rokitnica dot. dzia³ki nr 231, Jagatowo dot. dzia³ki nr 93/4, Przejazdowo dot.
dzia³ek nr 19/8.
Plany te stanowi¹ 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 s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1: 500 stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do Nr 5
do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
UH  us³ugi handlu
UR/MN/Un  teren rzemios³a i produkcji nieuci¹¿liwej z
zabudow¹ mieszkaniow¹
KD  drogi dojazdowe, wewnêtrzne
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:
Wie: JUSZKOWO
Karta terenu  16.39. MN/Un
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz. 287/1
Powierzchnia: 1,98 ha
Funkcja:
MN/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°,
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
 wjazd na poszczególne dzia³ki z dróg wewnêtrznych,
 ewentualne uci¹¿liwoci us³ug winny ograniczaæ siê do
granicy w³asnoci dzia³ki.
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków czasowo do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce, docelowo do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne, preferowane paliwa ekologiczne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
 obowi¹zuje zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód w
rowach, ich zasypywania lub ograniczania przep³ywu
wody a przede wzsystkim nakaz utrzymania ich w nale¿ytym stanie technicznym.
Wie: JAGATOWO
ZA£. NR 2
Karta terenu: 17.31.MN/Un
Po³o¿enie
Nr dz. 93/4
Powierzchnia 1,998 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zlokalizowania
us³ug nieuci¹¿liwych.
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ki niezabudowane
 projektowana zabudowa  budynki z wysokimi dachami o k¹cie nachylenia od 35° do 50°. Ewentualne us³ugi nieuci¹¿liwe mog¹ byæ wbudowane w budynku
mieszkalnym lub z nim powi¹zane.
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
 wjazd na poszczególne dzia³ki z drogi wewnêtrznej.
Zasady obs³ugi infrastruktury:

Poz. 972

 komunikacja  dojazd do dzia³ek z drogi wojewódzkiej
nr 226 poprzez drogê gminn¹ po jej poszerzeniu, a nastêpnie projektowan¹ drog¹ wewnêtrzn¹
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego, do
czasu wybudowania kolektora sanitarnego czasowo
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych
zbiorników zlokalizowanych na dzia³ce.
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne, preferowane paliwa ekologiczne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonychdo gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Obowi¹zuje zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód w rowach, ich zasypywania lub ograniczania przep³ywu wody
a przede wszystkim nakaz utrzymania ich w nale¿ytym
stanie technicznym.
Wie: ROKITNICA
Karta terenu  10.18. MN/Un
ZA£. NR 3
Po³o¿enie
Nr dz. 231
Powierzchnia: 1.93 ha
Funkcja:
MN/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym.
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy nie przekraczajacej 6,0 m od drogi dojazdowej, jak na rysunku planu,
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku.

Poz. 972
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 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek projektowan¹ drog¹
wewnêtrzn¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego,
 zaopatrzenie w energie elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu waruków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne, preferowane paliwa ekologiczne,
 odprowadzenie wód odpadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na podprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
 obowi¹zuje zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód w
rowach, ich zasypywania lub ograniczania przep³ywu
wody a przede wszystkim nakaz utrzymania ich w nale¿ytym stanie technicznym.
Wie: PRZEJAZDOWO
Karta terenu
ZA£. NR 4
Po³o¿enie
Nr dz. 19/8
Powierzchnia: 0,97 ha
Funkcja:
MN/Un  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami nieuci¹¿liwymi
Waruki urbanistyczne:
 wielkoæ dzia³ki min. 900 m2 o szerokoci dzia³ki min.
20 m,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,9 m
nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 25%
powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalneji i lokalnych tradycji,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ od
uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³anoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
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 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
KD  tereny dróg wewnêtrznych o szerokoci 8,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych zakoñczone placykiem do zawracania 12,5x12,5 m, pozostaje we w³adaniu prywatnym.
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi o 2,5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
Korzystanie z drogi istniej¹cej na zasadzie s³u¿ebnoci
przejazdu zapisanego w akcie notarialnym.
Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci
 odprowadzenie cieków sanitarnych
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów
kubaturowych do wiejskiej sieci wodoci¹gowej
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych
du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczseñ dla oczyszczalni, do której s¹ odprowadzane,  w momencie wybudowania zbiorczej kanaliazacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ a
wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci
 odprowadzanie wód opadowych
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych
na terenie dzia³ek z us³ugami nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo do
gruntu
 usuwanie odpadów sta³ych po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa, odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego. Opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod
zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
Koncepcje wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci
15 KV i 0,4 KV z Zak³adem Energetycznym.
Ustalenia inne:
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i
krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej
ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50% ogólej powierzchni dzia³ki lub terenu
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 obowi¹zuje zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód w
rowach, ich zasypywania lub ograniczania przep³ywu
wody a przede wzsystkim nakaz utrzymania ich w nale¿ytym stanie technicznym,
 wzd³u¿ rowów wyznaczyæ wolny od zaiwestowania pas
terenu szerokoci min. 4,0 m.
Wie: DZIEWIÊÆ W£ÓK
Karta terenu  5.7. UH, UR, MN
ZA£. NR 5
Po³o¿enie
Nr dz. 10
Powierzchnia: 1.49 ha
Funkcja:
UH, UR, MN  us³ugi handlu, rzemios³a, produkcja nieuci¹¿liwa z mo¿liwoci¹ zamieszkania przez w³aciciela.
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka czêciowo zabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki us³ugowe handlu i
rzemios³a oraz us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w
budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym.
 zabudowa poszczególnych dzia³ek 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° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek projektowan¹ drog¹
wewnêtrzn¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na dzia³ce,
 zaopatrzenie w energie elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu waruków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne, preferowane paliwa ekologiczne,
 odprowadzenie wód odpadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na podprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach.
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscach ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia.
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.

Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ki.
 obowi¹zuje zakaz zmiany kierunku odp³ywu wód w
rowach, ich zasypywania lub ograniczania przep³ywu
wody a przede wszystkim nakaz utrzymania ich w nale¿ytym stanie technicznym.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszcz Gdañskim,
3) 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,
4) 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 Gd. 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
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