DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 17 stycznia 2002 r.
Nr 5

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE:

72

 Nr 241/2001 z dnia 10 padziernika 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5 % alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y .................................................................................................................................................................. 205

73

 Nr 242/2001 z dnia 10 padziernika 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Nr 58/99 Rady
Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Staw miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów .............................................................................................. 205

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ:
74

 Nr XXXVII/268/01 z dnia 17 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska .................. 206

75

 Nr XXXIX/300/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie bud¿etu na 2002 rok .................................................. 206

76

 Nr XXXIX/304/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/253/01 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy Krynica Morska z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz organów do tego uprawnionych .................................................... 207

UCHWA£Y:
77

 Nr XXXIV/III4/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 padziernika 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy Dembiñskiego ....................................................................................................................................................................... 207

78

 Nr XXXVIII/270/2001 Rady Miasta Helu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany ustalenia zasad odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze ...................................................................................................................................... 210

UCHWA£Y RADY GMINY PRZODKOWO:
79

 Nr XXVI/301/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobieran¹
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych i odprowadzanie cieków .......................................................................................... 210

80

 Nr XXVI/305/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych ...................................................................................................................................... 210

UCHWA£Y:
81

 Nr XXXVIII/580/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
we wsi Pêpowo ........................................................................................................................................................ 212

82

 Nr XXVII/131/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
podatków i op³at lokalnych na 2002 rok ................................................................................................................. 213

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 204 
UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W LÊBORKU:

83

 Nr LII/558/2001 z dnia 21 grudnia 2001 w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych ............... 213

84

 Nr LII/560/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wprowadzenia op³at
za wydzielone stanowisko postojowe na prawach wy³¹cznoci na drogach publicznych w Lêborku ................. 213

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH:
85

 Nr XXXVII/246/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie miasta
i gminy Prabuty ........................................................................................................................................................ 214

86

 Nr XXXVII/247/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty
targowej ................................................................................................................................................................... 214

UCHWA£Y RADY GMINY STARE POLE:
87

 Nr XXIV/184/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami .................................................................... 215

88

 Nr XXIV/185/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci stawek podatku od
posiadania psów, sposobu ustalania i poboru oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku .......................... 216

POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE OSKOWO:
89

 Zawarte w dniu 12 grudnia 2001 r. pomiêdzy gminami: Cewice, Chmielno, Kartuzy, Linia, £êczyce, Parchowo, Przodkowo, Sierakowice, Stê¿yca, Sulêczyno w sprawie powierzenia gminie Cewice wykonywania
zadania publicznego obejmuj¹cego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zakresie doprowadzenia do wybudowania i funkcjonowania Miêdzygminnego Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów (MZUO) w Oskowie ......................................................................................................................................... 216

POROZUMIENIE:
90

 Zawarte w dniu 12 grudnia 2001 r. pomiêdzy Gmin¹ Kartuzy a Gmin¹ Cewice ................................................... 218

UCHWA£A RADY GMINY CEWICE:
91

 Nr XLIV/290/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na 2002 rok ......... 218

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE:
92

 Nr XXXVIII/351/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych na terenie miasta Tczewa ............................................................................................ 219

93

 Nr XXXVIII/352/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych w miecie Tczewie ..................................................................................... 219

UCHWA£Y:
94

 Nr 92/VIII/2001 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokoci
op³aty za wodê pobieran¹ z wodoci¹gów wiejskich .............................................................................................. 219

95

 Nr XXXVI/1165/2001 Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Gdyni na rok 2002 .................................................................................................................................................... 220

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 205 

Poz. 72, 73

POSTANOWIENIE PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
96

 Nr OSZ-820/511-C/63c/17/2002/I/BSt w sprawie sprostowania z urzêdu oczywistej omy³ki w decyzji z dnia
12 grudnia 2001 r. Nr OSZ-820/511-C/63c/13/2001/I/BSt w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a dla Pana
Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w Szczecinku .................................................................................................. 222

PROTOKÓ£ WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO:
97

 Przeprowadzonego w dniu 13 stycznia 2002 r. w sprawie odwo³ania Rady Gminy Rzeczenica przed up³ywem kadencji ........................................................................................................................................................... 223

72

73

UCHWA£A Nr 241/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 padziernika 2001 r.

UCHWA£A Nr 242/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 padziernika 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu
(za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Nr 58/99
Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 kwietnia
1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad usytuowania
na terenie gminy Nowy Staw miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

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, 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. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz.
497) oraz art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230; z 1984 r.
Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35,
poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1996 r. Nr 127, poz.
593; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121,
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610)
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu gminy Nowy Staw 6 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§3
Uchwa³a wchodzi po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

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, 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. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz.
497) oraz art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230; z 1984 r.
Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35,
poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1996 r. Nr 127, poz.
593; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121,
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610)
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Skrela siê punkt 4 w § 3 uchwa³y Nr 58/99 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nowy
Staw miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 74, 75
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UCHWA£A Nr XXXVII/268/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 17 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt 1, art. 22,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Krynica Morska przyjêtym uchwa³¹
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 listopada
2000 r. Nr XXVI/187/2000 w sprawie Statutu Miasta Krynica Morska, zmienionym uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia
27 marca 2001 r. Nr XXIX/234/01 oraz uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia 18 wrzenia 2001 r. Nr XXXVI/264/01 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Paragraf 21 otrzymuje brzmienie: Rada ustala liczbê cz³onków Zarz¹du odrêbn¹ uchwa³¹ z uwzglêdnieniem stanowiska Burmistrza i jednego Zastêpcy
Burmistrza,
2) Paragraf 22 otrzymuje brzmienie: W czasie niemo¿noci pe³nienia przez Burmistrza obowi¹zków zastêpuje go Zastêpca Burmistrza,
3) Paragraf 33 otrzymuje brzmienie: Pracownikami
samorz¹dowymi zatrudnionymi z wyboru s¹:
1) Burmistrz Miasta Krynica Morska,
2) Zastêpca Burmistrza pe³ni¹cy jednoczenie funkcjê Sekretarza Miasta Krynica Morska.
4) Paragraf 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z pozosta³ymi pracownikami stosunek pracy nawi¹zuje Burmistrz.
§2
Pozosta³a tresæ statutu pozostaje bez zmian.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

75
UCHWA£A Nr XXXIX/300/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 10, art. 58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.

734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 109, art. 124
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu w kwocie 9.699.172 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie 9.549.172 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y*.
§3
Ustala siê rozchody bud¿etu zwi¹zane ze sp³at¹ po¿yczki w kwocie 150.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do
uchwa³y*.
§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 25.500 z³.
§5
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y*.
§6
1. Ustala siê przychody rodków specjalnych
w kwocie
52.900 z³
w tym dotacje w kwocie
0 z³
oraz wydatki w kwocie
53.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y*.
2. Ustala siê przychody gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w kwocie
9.500 z³
oraz wydatki w kwocie
60.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
gminie w kwocie 183.095 z³ oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ w kwocie 180.095 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y*.
§8
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 124.000 z oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
kwocie 124.000 z³.
§9
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty 700.000 z³,
w tym:
1) wynikaj¹cych z wieloletnich programów inwestycyjnych
okrelonych w za³¹czniku nr 4 do kwoty 500.000 z³,
2) pozosta³ych do kwoty 200.000 z³.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie publikuje siê.
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2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania kredytów,
po¿yczek na finansowanie niedoboru bud¿etu w ci¹gu
roku do wysokoci 300.000 z³.
3. ród³em pokrycia zaci¹gniêtych zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne gminy.
§ 10
Przyjmuje siê prognozê d³ugu stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 8
do uchwa³y*.
§ 11
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w
ramach dzia³u, poza wydatkami na inwestycje ujêtymi w
wieloletnich programach inwestycyjnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kracza dwudziestokrotnoci kwoty przeciêtnego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at wierzytelnoci uprawniony jest Zarz¹d Miasta.
pkt 2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci przekracza kwotê okrelon¹ w pkt 1 decyzje w sprawach umarzania, odraczania
lub rozk³adania na raty sp³at wierzytelnoci podejmuje
Rada Miasta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 12

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

76

77

UCHWA£A Nr XXXIX/304/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 21 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIV/1114/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 31 padziernika 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/253/01 z dnia 29
czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy Krynica Morska z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz organów do
tego uprawnionych.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy Dembiñskiego.

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIII/253/01 z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy Krynica Morska z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielania innych
ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz organów do tego
uprawnionych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ust. 2. Poza przes³ankami okrelonymi w ust. 1, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, wierzytelnoæ mo¿e byæ umorzona w czêci nie wiêkszej ni¿
50%, po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez komisjê w³aciw¹ do spraw bud¿etowych.
2) w § 3 dodaje siê ust. 3 o treci:
ust. 3. Je¿eli oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, umorzenie mo¿e nast¹piæ tylko
wtedy, gdy warunki umarzania zachodz¹ wobec
wszystkich zobowi¹zanych.
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ust. 1 pkt 1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie prze* Za³¹czników Nr 8 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art.
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: z
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085), art. 18, ust. 2 pkt 5,
art. 40 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. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy
Dembiñskiego, oznaczony numerem ewidencyjnym 0803
obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,12 ha, którego granice wyznaczaj¹:
 od strony pó³nocnej i wschodniej  ulica Dembiñskiego,
 od strony po³udniowej  tereny Zespo³u Szkó³ Ch³odniczych,
 od strony zachodniej  ulica Dembiñskiego i pó³nocno  wschodnia granica posesji przy ulicy Dembiñskiego 45.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od 01 do 03 oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹
stanowi czêæ obszaru miasta, teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te
same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê
funkcji, oznaczon¹ literami i cyframi.
Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy,
dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹
w kartach terenów w § 3 ust. 2.
2. Na potrzeby niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹ce
strefy funkcyjne:
Tereny mieszkaniowe
MW5 Zabudowa wielorodzinna.
Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych stanowi¹cych uzupe³nienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. Dopuszcza siê zabudowê jednorodzinn¹
jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego oraz zabudowê pensjonatow¹ i hotele apartamentowe.
TERENY KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
KD Drogi i ulice dojazdowe.
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
3. Funkcja uzupe³niaj¹ca (uzupe³nienie przeznaczenia
podstawowego) jest to funkcja wyranie incydentalna, wystêpuj¹ca w zwi¹zku z funkcj¹ podstawow¹, nie
za jako funkcja odrêbna, mog¹ca wystêpowaæ samodzielnie. Musi byæ zrealizowana na tej samej dzia³ce
budowlanej co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba, ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1) Wskanik intensywnoci zabudowy jest to stosunek
powierzchni ogólnej budynków do powierzchni
dzia³ki.
2) Powierzchnia ogólna budynków to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajduj¹cych siê na danym terenie liczona w zewnêtrznym obrysie murów.
3) Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach
(budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
4) Linia zabudowy okrelona planem jako linia nieprzekraczalna, nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1,0 m.
5) Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹.
6) Wymagania parkingowe  wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ
na terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
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7) Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona
na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym
do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w art. 36 ust. 3
wym. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0803
1. NUMER TERENU 01
2. POWIERZCHNIA 1,10 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
MW5 ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie  wyklucza siê zabudowê jednorodzinn¹.
4. WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) intensywnoæ zabudowy  do 0,9;
b) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
do 18,0 m;
c) rodzaj dachu  stromy, nachylenie po³aci dachu 
30° ¸ 40°;
d) linie zabudowy  nieprzekraczalna linia zabudowy
w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Dembiñskiego;
e) inne  w kszta³towaniu bry³ budynku nale¿y stosowaæ ryzality i artykulacje pionowe, d³ugoæ frontu
elewacji nie powinna przekraczaæ 45 m.
5. WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min. 45%
dzia³ki;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 25%;
c) wymagania parkingowe:
 min. 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
ca³kowitej us³ug, lecz nie mniej ni¿ 3 miejsca postojowe na 1 lokal/punkt us³ugowy;
 min. 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych;
d) inne  w projekcie zagospodarowania terenu uwzglêdniæ:
 plac zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla
doros³ych  min. 2,0 m2 na mieszkañca,
 zieleñ  min 6,0 m2 na mieszkañca;
 nawierzchnie parkingów i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
6. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ul. Dembiñskiego;
b) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Dembiñskiego;
d) odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cego kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Dembiñskiego;
e) odprowadzenie wód deszczowych  do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dembiñskiego, skarpy i strome zbocza zabezpieczyæ
przed erozj¹ poprzez skanalizowanie wód opadowych;
f) zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej w ul. Dembiñskiego;
g) zapatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci cieplnej lub
indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych
róde³ ciep³a;
h) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej;

Poz. 77
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8.

9.

10.
11.
12.
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i) usuwanie odpadów  wywóz na miejskie wysypisko odpadów.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
 nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) w projekcie zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ drzewa do zachowania, ew. wycinki, przesadzenia lub nowe nasadzenia. Nale¿y zachowaæ
rzêdy lip na granicy z terenem szko³y, wprowadziæ
na teren zieleñ wysok¹, komponowan¹ z bry³ami
budynków;
b) opracowaæ projekt przyrodniczego umocnienia
skarpy;
c) w przypadku wykonywania wykopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m od pnia drzewa, stosowaæ
zabiegi minimalizuj¹ce kolizje z systemem korzeniowym drzew (np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni).
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zawiadomiæ Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
30%
INNE ZAPISY
a) realizacja budynku na dzia³ce nr ew. 433/59 wymaga prze³o¿enia sieci c.o;
b) w przypadku projektowania gara¿u podziemnego
rozwa¿yæ mo¿liwoæ lokalizacji schronu;
c) projekt budowlany powinien byæ poprzedzony dok³adnym rozpoznaniem warunków geotechnicznych gruntu z uwzglêdnieniem badañ statecznoci
skarp, które okrel¹ warunki lokalizacji zabudowy i
sposobu umocowania skarp.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0803
dla ulic i dróg
1. NUMER TERENU 02
2. POWIERZCHNIA 0.002 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA 1x2  ul. Dembiñskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 w granicach planu znajduje siê fragment terenu pod
poszerzenie ulicy Dembiñskiego (jak na rysunku planu)  podciêcie dz. nr ew. 776/169 o zmiennej szerokoci od 0,0m do oko³o 2,0m;
5. PARKINGI
 nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 nie ustala siê.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY
 nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0803
dla ulic i dróg
1. NUMER TERENU 03
2. POWIERZCHNIA 0.02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA 1x2  ul. Dembiñskiego
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 w granicach planu znajduje siê fragment terenu pod
poszerzenie ulicy Dembiñskiego (jak na rysunku planu)  podciêcie dz. nr ew. 776/169 i 433/59 o szerokoci oko³o 2,0 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 szpaler morwy bia³ej  do zachowania.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY
 nie ustala siê.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulicy Dembiñskiego, w skali
1:1 000.
Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia planu:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 istniej¹ce drzewa do zachowania.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXII/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 4 lutego 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91) zmieniony Uchwa³¹
Nr V/94/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 33, poz. 176), w granicach
ustalonych niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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78
UCHWA£A Nr XXXVIII/270/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany ustalenia zasad odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 17 i 18 ust. 3 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 87,
poz. 506, z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i
1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90,
poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z
2001 r. Nr 72, poz. 748) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê § 1 uchwa³y Nr XXXIII/219/98 Rady Miasta
Helu z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zmiany zasad
odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze, który otrzymuje brzmienie: za us³ugi opiekuñcze w zakresie opieki nad chorym
w domu kwota wynosi 6,50 z³ za godzinê.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy informacyjnej.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

79
UCHWA£A Nr XXVI/301/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobierana z urz¹dzeñ wodoci¹gowych i odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 24 padziernika 1974 r. Prawo Wodne (Dz. U.

z 1974 r. Nr 38, poz. 230 z pó¿n. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty:
1. Za wodê pobran¹ z wodoci¹gów wiejskich Gminy
Przodkowo:
 dla odbiorców z terenu Gminy Przodkowo 1 , 4 8 , - z ³
za 1 m3,
 dla odbiorców spoza terenu Gminy Przodkowo 1,93,z³ za 1 m3.
2. Za odprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
 dla gospodarstw domowych 1,89,-z³ za 1 m3,
 za cieki dowo¿one do punktu zlewnego Oczyszczalni cieków 2,60,-zl za 1 m3.
3. Op³aty wyszczególnione w punktach 1 i 2 nie zawieraj¹ podatku VAT.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XIX/
208/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ wodoci¹gowych i odprowadzanie cieków.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

80
UCHWA£A Nr XXVI/305/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.), art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 w gminie Przodkowo, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
1. Nr XXI/227/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Nr XXI/229/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie
zasad wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji RPA.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Gminy Przodkowo
Nr XXVI/305/2001
z dnia 20 grudnia 2001 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002
ZA£O¯ENIA DO DZIA£ANIA
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
a) utrzymanie punktu konsultacyjnego w celu umo¿liwienia uzyskania informacji o korzystaniu z us³ug
placówek odwykowych s³u¿by zdrowia zajmuj¹cych
siê diagnoz¹ i leczeniem problemów alkoholowych
i wspó³uzale¿nienia,
b) dba³oæ o prawid³owe funkcjonowanie wietlic socjoterapeutycznych,
c) udzielanie informacji o chorobie alkoholowej osobom uzale¿nionym i ich rodzinom oraz kierowanie
pacjentów do najbli¿szej placówki leczniczej.
2. Udzielanie informacji i pomocy psychospo³ecznej i
prawnej rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe:
a) inicjowanie i wspieranie rodowiskowych grup spo³ecznej obrony przed patologi¹,
b) wspó³praca z:
 policj¹,
 pracownikami socjalnymi,
 pedagogami szkolnymi,
 pracownikami poradni psychologiczno  pedagogicznej,
 centrum pomocy rodzinie,
 pracownikami s³u¿by zdrowia,
 centrum interwencji kryzysowej.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów
profilaktycznych,
b) organizowanie i finansowanie zajêæ edukacyjnych
dla rodziców,
c) wspieranie kszta³cenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców,
d) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i zwi¹zkami wyznaniowymi maj¹ce na celu promocjê zdrowia i propagowanie trzewoci,
e) organizowanie form spêdzania wolnego czasu
zw³aszcza w postaci obozów terapeutycznych dla
dzieci alkoholików oraz zajêæ pozalekcyjnych o treci profilaktycznej,
f) organizowanie przedstawieñ o charakterze profilaktycznym.
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Zasady wydawania i cofania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
Zasady wydawania zezwoleñ:
1. Warunki jakie powinien spe³niaæ podmiot staraj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
a) punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych winien byæ
estetyczny i zapewniaæ mo¿liwie wysoki standard obs³ugi klienta,
b) zezwolenie mog¹ otrzymaæ podmioty, których zarejestrowany przedmiot dzia³ania obejmuje handel artyku³ami spo¿ywczymi lub gastronomiê,
c) wymogiem uzyskania zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych jest przed³o¿enie zawiadczenia
inspektora sanitarnego w zakresie dopuszczenia
nowo otwartego punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych do prowadzenia dzia³alnoci handlowej,
d) wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawieraæ:
 imiê i nazwisko lub nazwê przedsiêbiorcy,
 adres zamieszkania lub siedzibê,
 okrelenie rodzaju napojów alkoholowych,
 rodzaj i adres punktu sprzeda¿y,
e) do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub
aktualny wypis z w³aciwego rejestru przedsiêbiorców,
 dokument potwierdzaj¹cy prawo do zajmowania
lokalu u¿ytkowego
 postanowienie w³aciwego inspektora sanitarnego zezwalaj¹cego na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych w danym punkcie.
2. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ wydane na okres nie krótszy ni¿ 2 lata, a w
miejscu sprzeda¿y na okres nie krótszy ni¿ 4 lata.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego powinien zawieraæ:
 imiê i nazwisko lub nazwê przedsiêbiorcy,
 adres zamieszkania lub siedzibê,
 miejsce sprzeda¿y alkoholu,
 godziny lub dni sprzeda¿y alkoholu,
 okrelenie rodzaju napojów alkoholowych.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 kserokopiê zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych na okres nie krótszy ni¿ dwa lata lub cztery lata,
 zgodê w³aciciela terenu lub obiektu na sprzeda¿ napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy.
4. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydaje Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Gminy.
5. Wa¿noæ zezwolenia potwierdza siê dowodem dokonania w styczniu ka¿dego roku op³aty za korzystanie z
zezwolenia w danym roku.
6. Zezwolenie jednorazowe na sprzeda¿ lub podawanie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 80, 81

 212 

napojów alkoholowych w czasie organizowanych imprez plenerowych wydaje Wójt Gminy po zasiêgniêciu
opinii Zarz¹du Gminy. Zezwolenie wydaje siê po wskazaniu przez organizatora imprezy przedsiêbiorcy odpowiedzialnego za prowadzenie sprzeda¿y lub podawania tych napojów podczas trwania imprezy.
Zasady cofania zezwoleñ
1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych jest
cofane w przypadkach okrelonych w ustawie z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230
z póniejszymi zmianami).
2. Zezwolenie mo¿e byæ cofniête:
a) po kontroli punktu sprzeda¿y przez upowa¿nionego
przedstawiciela Gminnej Komisji RPA oraz przedstawiciela policji stwierdzaj¹cych naruszenie warunków
okrelonych w zezwoleniu lub naruszenia postanowieñ ustawy, na podstawie dowodu jakim jest protokó³ kontroli.
b) po stwierdzeniu na pimie przez dwóch wiadków
w obecnoci uprawnionej osoby (cz³onka komisji
RPA, policjanta, pracownika PIH lub innej osoby z
mocy prawa uprawnionej do prowadzenia kontroli
punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych) faktu naruszenia ustawy lub postanowieñ okrelonych w
zezwoleniu na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych,
c) po trzykrotnym niezastosowaniu siê do nakazu usuniêcia uchybieñ i niedoci¹gniêæ w funkcjonowaniu
punktu sprzeda¿y zapisanych w protoko³ach kontroli
punktu sprzeda¿y przez cz³onków Gminnej Komisji
RPA.
3. Cofniêcie zezwolenia z przyczyn okrelonych w art. 18
ust. 6 pkt 1, 2,4 Ustawy z dnia 26 padziernika 1982
roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, a w szczególnoci:
 sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
 powtarzaj¹cego siê w miejscu sprzeda¿y lub najbli¿szej okolicy zak³ócania porz¹dku publicznego w
zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych przez
dan¹ placówkê,
 nieprzestrzegania warunków okrelonych w zezwoleniu.
Cofniêcie zezwolenia wymaga zasiêgniêcia opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Kontrola podmiotów prowadz¹cych
sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Kontrolê przeprowadzaj¹ upowa¿nione ustawowo organy pañstwowe i samorz¹dowe
2. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z wa¿nym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwale Rady
Gminy.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który wraz z wnioskami nale¿y przed³o¿yæ Wójtowi
Gminy.

4. Na podstawie wyników kontroli Wójt Gminy wzywa
przedsiêbiorcê do usuniêcia stwierdzonych uchybieñ
w wyznaczonym terminie, o ile nie zachodz¹ przes³anki do cofniêcia zezwolenia, lub wszczyna postêpowanie o cofniêcie zezwolenia albo podejmuje inne dzia³ania przewidziane przepisami prawa.
Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Przodkowie
Ustala siê wynagrodzenie za pracê w Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Przodkowie
za udzia³ w posiedzeniach tej komisji, w wysokoci okrelonej miesiêcznie:
 Sekretarz Komisji  400 z³,
 Cz³onkowie Komisji  100 z³
p³atnych ze rodków ochrona zdrowia  przeciwdzia³anie alkoholizmowi.
Preliminarz funduszu alkoholowego na rok 2002
I. Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych
1. Wynagrodzenie dla wychowawców wietlic
 25.000 z³
2. Wy¿ywienie dzieci
 28.000 z³
3. Doposa¿enie wietlic
 3.500 z³
4. Dofinansowanie zakupu podrêczników i pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin patologicznych  1.400 z³
II. Zajêcia profilaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y
 2.000 z³
III. Pomoc osobom podejmuj¹cym terapiê
 1.000 z³
IV. Kolonie letnie, ferie zimowe dla dzieci
 9.200 z³
V. Wynagrodzenie cz³onków komisji i pe³nomocnika
 8.400 z³
VI. Koszt obs³ugi biurowej komisji
 700 z³
OGÓ£EM

80.000 Z£

81
UCHWA£A Nr XXXVIII/580/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pêpowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej we wsi Pêpowo, oznaczonej geodezyjnie nr 197/90  ul. AKACJOWA.
Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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82
UCHWA£A Nr XXVII/131/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 7a ust. 1, art.
14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i
Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) w zwi¹zku z art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193) oraz § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W § 7 ust. 1 uchwa³y Nr XXVII/124/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
podatków i op³at lokalnych na 2002 rok (Dz. U. Nr 94,
poz. 1471) wyrazy za ka¿de rozpoczête 3 metry bie¿¹ce
zajêtego miejsca sprzeda¿y skrela siê.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

83
UCHWA£A Nr LII-558/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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.
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1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zni¿kê w podatku od rodków transportowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton i powy¿ej: samochodów ciê¿arowych,
ci¹gników siod³owych i balastowych, autobusów wyposa¿onych w katalizatory spalin lub o napêdzie gazowym,
w wysokoci 20% stawek okrelonych w uchwale Nr LII557/2001 Rady Miejskiej w Lêborku w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok
w Lêborku.
§2
Do uzyskania zni¿ki w podatku wymagany jest stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

84
UCHWA£A Nr LII-560/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wprowadzenia op³at za wydzielone stanowisko postojowe na prawach wy³¹cznoci na drogach publicznych w Lêborku.
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, 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. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971) art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 pkt 2, § 7
ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania
op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) po rozpatrzeniu
wniosku Zarz¹du Miasta Lêborka zaopiniowanego przez
Starostê Powiatu Lêborskiego uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty za zastrze¿enie wydzielonego
stanowiska postojowego (koperty) na prawach wy³¹cznoci w wysokoci:
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1. 100,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla samochodu osobowego w godzinach 8.00-20.00.
2. 150,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla samochodu osobowego ca³odobowo.
3. 250,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla
autobusu lub samochodu ciê¿arowego o d³ugoci do
10 m w godzinach 8.00-20.00.
4. 300,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla
autobusu lub samochodu ciê¿arowego o d³ugoci do
10 m ca³odobowo.
5. 350,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla
autobusu lub samochodu ciê¿arowego o d³ugoci powy¿ej 10 m w godzinach 8.00-20.00.
6. 400,00 z³ miesiêcznie za stanowisko postojowe dla
autobusu lub samochodu ciê¿arowego o d³ugoci powy¿ej 10 m ca³odobowo.

1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, oraz z 2001 r.
Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co
nastêpuje:

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê zerow¹ stawkê op³at za u¿ytkowanie zastrze¿onego miejsca postojowego przez taksówki na wyznaczonych i oznakowanych postojach taxi.
§3
Ustala siê op³aty podwy¿szone w wysokoci 5-krotnoci stawki podstawowej za u¿ytkowanie zastrze¿onego
miejsca postojowego w razie stwierdzenia braku op³aty
przez osobê zobowi¹zan¹, w tym równie¿ za przekroczenie czasu, za który wniesiono op³atê.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XLI/435/2001 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie: ustalenia
szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za wydzielone stanowisko postojowe na prawach wy³¹cznoci na
drogach publicznych w Lêborku.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

85
UCHWA£¥ Nr XXXVII/246/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie miasta i gminy Prabuty.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr
73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z

§1
Sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y, mo¿e byæ prowadzona w 25 punktach
sprzeda¿y na terenie miasta i gminy Prabuty.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

86
UCHWA£A Nr XXXVII/247/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z 12 stycznia z
1991 r. o podatkach op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1375) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada Miejska w Prabutach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku miejskim w Prabutach przy ul. Daszyñskiego w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci pow. 3,5 tony  25 z³,
2) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci do 3.5 tony (przyczepa dwuosiowa)  19,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego, przyczepy jednoosiowej (samochodowa, ci¹gnikowa, wóz
konny)  15 z³,
4) przy sprzeda¿y ze straganów  11 z³,
5) przy sprzeda¿y ma³ych iloci produktów rolnych w
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szczególnoci (warzyw, owoców, nabia³u, jagód, drobiu) 4,00 z³,
6) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i rolno-spo¿ywczych poza straganami:
 za zajêcie powierzchni do 2 m2  11 z³,
 za zajêcie ka¿dego nastêpnego m2  5,50 z³.
§2
W poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej obni¿a siê o 80%.
§3
1. Op³atê targow¹ pobiera upowa¿niony pracownik Urzêdu Miasta i Gminy w formie gotówkowej za potwierdzeniem uiszczenia op³aty.
2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 za pobór op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w
wysokoci 13,6% pobranej miesiêcznie op³aty ale nie
mniejszej ni¿ najni¿sze wynagrodzenie ustalone przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/178/2000 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

87
UCHWA£A Nr XXIV/184/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i
cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów
alkoholowych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu
tymi napojami.
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 paNa podstawie art.
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z
1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,
poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz.
554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120 poz. 1268)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
41

§1
Ustala siê zasady wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1) punkt sprzeda¿y powinien odpowiadaæ zasadom
usytuowania okrelonym przez Radê Gminy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) zezwolenie powinno mieciæ siê w limicie liczby punktów sprzeda¿y okrelonym przez Radê Gminy,
3) ogranicza siê do jednego punktu sprzeda¿y ca³odobowej napojów alkoholowych w gminie. Dodatkowym
wymogiem dla tego punktu jest zapewnienie ca³odobowej ochrony w celu zapewnienia spokoju i porz¹dku w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych oraz
zapewnienie pe³nego owietlenia punktu sprzeda¿y
równie¿ na zewn¹trz obiektu,
4) podmiot staraj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych zobowi¹zany jest spe³niæ
warunki:
a) punkt sprzeda¿y winien byæ estetyczny i zapewniaæ
mo¿liwie wysoki standard obs³ugi klienta,
b) w sklepach ogólnospo¿ywczych i spo¿ywczo-przemys³owych sprzeda¿ mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie
w wyodrêbnionych stoiskach, dziale z napojami alkoholowymi,
c) sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w lokalach o sta³ej konstrukcji budowlanej wyposa¿onej w ogólnodostêpne toalety i bie¿¹c¹ wodê,
d) zak³ady gastronomiczne mog¹ prowadziæ sprzeda¿
w ogródkach uruchomionych przed tymi zak³adami, pod warunkiem uzyskania zgody w³aciciela lub
zarz¹dcy terenu oraz w³acicieli s¹siaduj¹cych z terenem budynków,
e) sprzeda¿ nie mo¿e byæ prowadzona w formie samoobs³ugowej,
f) posiadania wiadomoci zawartych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz uchwa³ach Rady Gminy,
g) nowe zezwolenie wydaje siê po uzyskaniu opinii
Rady So³eckiej na terenie której zlokalizowany jest
punkt oraz Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
5) wniosek o wydanie zezwolenia sk³ada siê w kancelarii
ogólnej Urzêdu Gminy,
6) pracownik merytoryczny przeprowadza czynnoci postêpowania administracyjnego pod k¹tem spe³nienia
wymogów zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
7) po zebraniu ca³oci materia³ów pracownik Urzêdu
Gminy przygotowuje sprawê na posiedzenie Zarz¹du
Gminy w celu wydania opinii,
8) po uzyskaniu opinii Zarz¹du Gminy Wójt wydaje decyzjê administracyjn¹.
§2
Ustala siê zasady cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych:
1) wszczêcie postêpowania administracyjnego nastêpuje na wniosek lub z urzêdu w przypadku naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
2) Komisja w sk³adzie:
 pracownik Urzêdu Gminy,
 policjant,
 cz³onek Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
przeprowadza kontrolê maj¹c¹ na celu ustalenie stanu faktycznego,
3) zebrane materia³y dowodowe w sprawie s¹ przedstawiane Wójtowi Gminy w celu ustalenia dalszego
postêpowania,
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4) strony otrzymuj¹ zawiadomienia o wszczêciu postêpowania,
5) materia³ dowodowy przesy³any jest do Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w celu
wydania opinii,
6) Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wydaje opiniê któr¹ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
§3
Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
1) ka¿dy podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych mo¿e byæ skontrolowany
pod k¹tem wype³niania warunków okrelonych w
zezwoleniu, jak równie¿ przestrzegania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
2) kontrola winna zakoñczyæ siê podpisaniem protokó³u kontroli przez cz³onków zespo³u kontrolnego
oraz posiadacza zezwolenia,
3) prowadzenie kontroli powierza siê zespo³owi kontrolnemu w sk³ad którego wchodz¹:
a) cz³onek Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
b) wyznaczony przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy,
b) Policjant.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

88
UCHWA£A Nr XXIV/185/2001
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci stawek podatku od posiadania psów, sposobu ustalania i poboru
oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111
poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIII/169/2001 Rady Gminy w Starym
Polu z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, sposobu
ustalania i poboru oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego
podatku (Nr 91, poz. 1366) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1) po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu: podatek pobiera
siê w wysokoci 50% stawki okrelonej w § 1, je¿eli
okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego wyst¹pi³y w drugim pó³roczu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

89
POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE OSKOWO
zawarte
w dniu 12 grudnia 2001 r.
pomiêdzy gminami:
Cewice, Chmielno, Kartuzy, Linia,
£êczyce, Parchowo, Przodkowo, Sierakowice,
Stê¿yca, Sulêczyno
w sprawie powierzenia gminie Cewice wykonywania zadania publicznego obejmuj¹cego sprawy wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zakresie
doprowadzenia do wybudowania i funkcjonowania Miêdzygminnego Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów
(MZUO) w Oskowie.
Na podstawie art. 74 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
755; 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 z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 13 pkt 6
lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm):
1. Gmina Cewice reprezentowana przez:
 W³odzimierza Klatê  Wójta
 Marka Kuriatê  Z-cê Wójta
2. Gmina Chmielno reprezentowana przez:
 Zbigniewa Roszkowskiego  Wójta
 Józefa Formelê  Z-cê Wójta
3. Gmina Kartuzy reprezentowane przez:
 Kazimierza Borzestowskiego  Burmistrza
 Bogdana Zieliñskiego  Z-cê Burmistrza
4. Gmina Linia reprezentowana przez:
 Stanis³awa Adamczyka  Wójta
 Tadeusza Bednarka  Cz³onka Zarz¹du
5. Gmina £êczyce reprezentowana przez
 Bo¿enê Chmielewsk¹  Wójta
 Piotra Wittbrodta  Z-cê Wójta
6. Gmina Parchowo reprezentowana przez:
 W³adys³awê £angowsk¹  Wójta
 Jaromira Szroedera  Z-cê Wójta
7. Gmina Przodkowo reprezentowana przez:
 Andrzeja Wyrzykowskiego  Wójta
 Janinê Domagalsk¹  Z-cê Wójta
8. Gmina Sierakowice reprezentowana przez:
 Tadeusza Kobielê  Wójta
 Mariê Dyczewsk¹  Z-cê Wójta
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9. Gmina Stê¿yca reprezentowana przez:
 Czes³awa Witkowskiego  Wójta
 Kazimierza Grucha³ê  Z-cê Wójta
10. Gmina Sulêczyno reprezentowana przez:
 Jana Kulasa  Wójta
 Józefa Matuszkiewicza  Z-cê Wójta
jako Strony zgodnie zawieraj¹ porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Powierza siê gminie Cewice wykonywanie zadania publicznego obejmuj¹cego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zakresie koordynowania dzia³añ w celu doprowadzenia do lokalizacji, wybudowania i funkcjonowania Miêdzygminnego Zak³adu
Unieszkodliwiania Odpadów (MZUO) na terenie gminy
Cewice, w obrêbie geodezyjnym Oskowo.
§2
Pozosta³e Strony porozumienia, tytu³em udzia³u w kosztach realizacji powierzonego zadania wskazanego w § 1,
przekazywaæ bêd¹ na rzecz gminy Cewice w terminie do
30 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od stycznia 2002
roku, kwoty:
a) po 100 z³  gminy: Chmielno, Linia, £êczyce, Parchowo, Przodkowo, Sulêczyno, Stê¿yca,
b) 1.000 z³  Gmina Sierakowice,
c) 2.000 z³  Miasto Kartuzy.
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4. a) Decyzja Komisji sprzeczna z prawem lub treci¹ niniejszego porozumienia jest niewa¿na.
b) Decyzja Komisji maj¹ca skutkowaæ nowym zobowi¹zaniem maj¹tkowym Strony porozumienia staje siê
w tej czêci prawomocna dopiero po uzyskaniu zgody odpowiedniego Zarz¹du Gminy.
c) Decyzja Komisji w sprawie wyboru konkretnego inwestora lub utworzenia spó³ki, o której mowa w § 4
wymaga uzyskania przynajmniej 75% g³osów za
sporód sumy g³osów przypadaj¹cych na wszystkich uprawnionych cz³onków Komisji.
5. Posiedzenia Komisji organizuje, zwo³uje i obradom
przewodniczy przedstawiciel Gminy Cewice.
6. Uprawnienia do cz³onkostwa w Komisji nie przys³uguj¹ w przypadku zalegania przez Stronê z wp³atami kwot
wskazanych w § 2.
§6
1. Strony porozumienia bêd¹ na zasadach pierwszeñstwa
dostarczaæ odpady komunalne do MZUO w Oskowie
po jego oddaniu do eksploatacji.
2. Formu³a budowy i eksploatacji MZUO musi stwarzaæ
warunki do preferencyjnego zatrudniania pracowników
gminy Cewice, oraz rozwoju nowoczesnej infrastruktury technicznej w so³ectwie Oskowo.
§7
Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.

§3

§8

Budowa MZUO bêdzie finansowana ze rodków zewnêtrznych, co nie wyklucza dobrowolnego dodatkowego wk³adu którejkolwiek ze Stron porozumienia.

Strony dopuszczaj¹ mo¿liwoæ rozwi¹zania porozumienia przez ka¿d¹ ze stron za rocznym okresem wypowiedzenia dokonanym na pimie na podstawie uchwa³y odpowiedniej Rady Gminy.

§4
Do budowy lub eksploatacji MZUO mo¿e byæ utworzona spó³ka handlowa, do której zainteresowane Strony
porozumienia lub inne podmioty mog¹ wnosiæ wk³ad w
formie prawem dopuszczalnej.
§5
1. Decyzje w sprawie wyboru inwestora, trybu finansowania budowy oraz eksploatacji MZUO podejmowaæ
bêdzie Komisja z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Cewicach, w sk³ad której wchodzi jeden przedstawiciel ka¿dej Strony porozumienia upowa¿niony w drodze uchwa³y odpowiedniego Zarz¹du Gminy. Na posiedzeniach
Komisji mog¹ byæ obecni cz³onkowie Zarz¹dów Stron
porozumienia.
2. Poszczególni cz³onkowie Komisji posiadaj¹ nastêpuj¹ce niepodzielne pakiety g³osów:
a) po 1 g³osie  przedstawiciele gmin: Chmielno, Linia, £êczyce, Parchowo, Przodkowo, Sulêczyno, Stê¿yca,
b) 5 g³osów  przedstawiciel Gminy Sierakowice,
c) 7 g³osów  przedstawiciel Miasta Kartuzy,
d) 8 g³osów  przedstawiciel Gminy Cewice.
Cz³onek Komisji mo¿e wykonywaæ swe uprawnienia
do g³osowania jedynie osobicie.
3. Decyzja Komisji zapada, gdy uzyska przynajmniej 55%
g³osów za sporód sumy g³osów przypadaj¹cych na
wszystkich uprawnionych cz³onków Komisji, z zastrze¿eniem § 5.4.

§9
W sprawach nie uregulowanych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
W³odzimierz Klata  Wójt
Marek Kuriata  Wice-przewodnicz¹cy Zarz¹du
Zbigniew Roszkowski  Wójt
Józef Formela  Z-ca Wójta Gminy
Kazimierz Borzestowski  Burmistrz
Bogdan Zieliñski  Z-ca Burmistrza
Stanis³aw Adamczyk  Wójt Gminy
Tadeusz Bednarek  Cz³onek Zarz¹du Gminy Linia
Bo¿ena Chmielewska  Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy
£êczyce
Piotr Wittbrodt  Z-ca Wójta Gminy £êczyce
W³adys³awa £angowska  Wójt
Jaromir Szroeder  Z-ca Wójta
Andrzej Wyrzykowski  Wójt
Janina Domagalska  Z-ca Wójta
Tadeusz Kobiela  Wójt Gminy wz. Wójta
Maria Dyczewska  Z-ca Wójta Gminy
Czes³aw Witkowski  Wójt
Kazimierz Grucha³a  Z-ca Wójta wz. Wójta
Jan Kulas  Wójt Gminy
Józef Matuszkiewicz  Z-ca Wójta Gminy
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§8

POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 12 grudnia 2001 r.
pomiêdzy Gmin¹ Kartuzy
reprezentowan¹ przez
Burmistrza Kazimierza Borzestowskiego
i Zastêpcê Burmistrza Bogdana Zieliñskiego
a
Gmin¹ Cewice
reprezentowan¹ przez
Wójta W³odzimierza Klatê
i Zastêpcê Wójta Marka Kuriatê

Wykonanie porozumienia powierza siê Zarz¹dom Gminy Kartuzy i Cewice.
§9

W trybie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 755; 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 z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)
zawarto porozumienie o nastêpuj¹cej treci:

91

§1
Gmina Cewice przejmuje na okres od 1 stycznia 2002 r.
do 31 grudnia 2002 r. obowi¹zki Gminy Kartuzy w zakresie sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w iloci do 1 000 m3 miesiêcznie.
§2
Miejscem sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kartuzy jest wysypisko komunalne w Oskowie.
§3
Strony porozumienia uzgadniaj¹, ¿e cena unieszkodliwiania 1 m3 odpadów komunalnych z terenu Gminy Karuzy dowo¿onych na teren wysypiska komunalnego
Gminy Cewice wynosi 7 z³/m3 plus podatek VAT.
§4
Zasady i tryb przyjmowania odpadów z terenu Gminy
Kartuzy oraz godziny otwarcia wysypiska Gminy Cewice
dla potrzeb niniejszego porozumienia zostan¹ ustalone
w drodze protoko³ów dodatkowych pomiêdzy Dzier¿awc¹ wysypiska i Zarz¹dem Gminy Kartuzy.
§5
Tytu³em utrzymywania gotowoci przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kartuzy zap³aci ona
Gminie Cewice rycza³t miesiêczny w wysokoci 2 500 z³
netto p³atny w terminie do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca z
góry przelewem na konto Urzêdu Gminy Cewice.
§6
Porozumienie traci wa¿noæ w przypadku zalegania co
najmniej 10 dni z wp³at¹ kwoty wskazanej w § 5.
§7
Gmina Kartuzy z wyprzedzeniem tygodniowym pisemnie powiadomi Dzier¿awcê wysypiska oraz Gminê Cewice o upowa¿nionych firmach, które bêd¹ przywozi³y odpady z terenu Gminy Kartuzy.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Gminy Kartuzy
Burmistrz
K. Borzestowski
Z-ca Burmistrza
B. Zieliñski

Zarz¹d Gminy Cewice
Wójt
W. Klata
Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
M. Kuriata

UCHWA£A Nr XLIV/290/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 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, 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. 755; 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 z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 18 i 19 pkt 1
c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.),oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy
Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Gminie Cewice op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
1) za sporz¹dzenie testamentu:
 w siedzibie urzêdu  20 z³,
 poza siedzib¹  50 z³,
2) za wydanie z planu zagospodarowania przestrzennego:
 wypisu za ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê formatu A-4 
20 z³,
 wyrysu za ka¿d¹ stronê formatu A-4  30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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UCHWA£A Nr XXXVIII/351/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Tczewie po
zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za wykonywanie czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  70 z³,
2) za dokonanie zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  35 z³.
§2
Op³ata jest p³atna w kasie Urzêdu Miasta lub na jego
rachunek bankowy w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowych, o których mowa w § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXXVIII/352/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych w miecie
Tczewie.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz
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art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Tczewie po
zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/343/2001 z dnia 29 listopada 2001
r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych w miecie Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 94,
poz. 1481), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ust. 2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4,
7 i 10 wyprodukowanych po 1.I.1990 r. a posiadaj¹cych katalizatory lub spe³niaj¹cych wymogi norm w
zakresie ochrony rodowiska EURO 1 lub EURO 2,
udokumentowane wiadectwem homologacji producenta, stawki podatku zmniejsza siê i okrela w
wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
200 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
400 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
500 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
400 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
600 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
500 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
400 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
900 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr 92/VIII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za wodê pobieran¹ z wodoci¹gów wiejskich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1591) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 oraz z
1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³atê za pobór wody z wodoci¹gów wiejskich w wysokoci 1,69 z³ brutto za 1 m3 (s³ownie:jeden z³oty, groszy 69/100).
2. Ustala siê op³atê abonamentow¹ za wystawienie rachunku raz na kwarta³ w wysokoci 6 z³ (s³ownie szeæ
z³otych).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr 38/VI/92 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie wysokoci
op³at za wodê, zmieniona uchwa³ami Nr 20/III/94 z dnia
23 sierpnia 1994 r. Nr 45/IX/95 z dnia 24 padziernika
1995 r. Nr 64/XII/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Nr 8/II/96 z
dnia 19 marca 1996 r. Nr 55/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r.
Nr 3/I/99 z dnia 23 lutego 1999 r. Nr 54/V/2000 r. z dnia 30
czerwca 2000 r. i Nr 18/III/2001 z dnia 15 maja 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka
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UCHWA£A Nr XXXVI/1165/2001
Rady Miasta Gdyni
z 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Gdyni na rok
2002.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
oraz e, pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: 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; 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art.
85 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm.: z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17,
poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111,
poz. 1194), art. 109, art. 112 ust. 2, art. 116 ust. 1, art.
117, art.124, art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.
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.
669, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz.

497, Nr 46, poz. 499), § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegó³owych zasad, trybu i terminów opracowywania planów
finansowych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji celowych na realizacjê
tych zadañ (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1077), Rada Miasta Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*,
na kwotê:
476.357.673 z³
w tym:
 dochody w³asne i dotacje na zadania w³asne
420.147.528 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 56.210.145 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*,
na kwotê
473.606.673 z³
w tym:
 wydatki na zadania w³asne
417.396.528 z³
 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej
56.210.145 z³
§2
1. Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci
12.800.000 z³
z tego:
a) wolne rodki
1.000.000 z³
b) wp³ywy z emisji obligacji
11.800.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta w wysokoci
15.551.000 z³
w tym:
a) sp³ata rat po¿yczki z NFO na budowê oczyszczalni
Dêbogórze
2.200.000 z³
b) sp³ata rat po¿yczki z WFO na regulacjê odcinka rzeki
Kaczej
50.000 z³
c) sp³ata rat po¿yczki z WFO na regulacjê odcinka rzeki
Chylonki
85.000 z³
d) wykup obligacji
9.700.000 z³
e) sp³ata kredytu na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w spó³kach komunikacyjnych
3.516.000 z³
§3
Ustala siê rezerwy na kwotê
9.062.041 z³
w tym:
a) rezerwa ogólna
4.722.340 z³
b) rezerwy celowe na nastêpuj¹ce wydatki: 4.339.701 z³
 realizacjê zadañ w³asnych gminy przez organizacje
pozarz¹dowe
340.110 z³
 dzia³alnoæ dzielnic
72.213 z³
 z tytu³u udzielonych gwarancji
1.000.000 z³
 na podwy¿ki wynagrodzeñ
2.527.378 z³
 na realizacjê zadania pn. Park Technologiczny
400.000 z³
§4
Ustala siê plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.
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§5

Ustala siê plany przychodów i wydatków:
I. zak³adów bud¿etowych
Przychody
180.291.369 z³
w tym dotacje
40.920.207 z³
Wydatki
180.486.511 z³
II. gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych
Przychody
3.872.609 z³
w tym dotacje
420.000 z³
Wydatki
3.874.609 z³
III.rodków specjalnych
Przychody
9.365.561 z³
w tym dotacje
0 z³
Wydatki
9.558.871 z³
Szczegó³owy podzia³ na formy organizacyjno  prawne i podzia³ki klasyfikacji bud¿etowej okrela za³¹cznik
nr 4*.
§6
Ustala siê dotacje podmiotowe:
a) dla jednostek kultury
8.062.048 z³
b) dla niepublicznych i publicznych niesamorz¹dowych
placówek owiatowych
5.511.340 z³
c) dla zak³adów bud¿etowych owiaty
17.084.000 z³
Szczegó³owy podzia³ dotacji podmiotowych zawiera
za³¹cznik nr 5*.
§7
1. Ustala siê podstawê kalkulacji dotacji przedmiotowych
dla komunalnych zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych:
a) dla Administracji Budynków Komunalnych  iloæ m2
powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie wiêcej
ni¿ 5.980 m2):
 ABK 1  863 m2,
 ABK 3  2.522 m2,
 ABK 4  338 m2,
 ABK 5  2.251 m2,
b) dla Zarz¹du Komunikacji Miejskiej  iloæ zakupionych wozokilometrów (nie wiêcej ni¿ 16.100.000),
c) dla Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych  iloæ miejsc
grzebalnych (nie wiêcej ni¿ 70.000),
d) dla Izby Wytrzewieñ  iloæ osobodni (nie wiêcej
ni¿ 2.700  pacjentów z terenu Gdyni),
e) dla gospodarstwa pomocniczego Szko³y Podstawowej nr 5 (basen p³ywacki)  iloæ osobogodzin
uczniów korzystaj¹cych z basenu (nie wiêcej ni¿
64.500).
2. Ustala siê stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych:
a) dla Administracji Budynków Komunalnych  miesiêcznie 1,03 z³ do utrzymania 1 m2 powierzchni
gminnych lokali socjalnych,
b) dla Zarz¹du Komunikacji Miejskiej  1,41 z³ do 1
wozokilometra,
c) dla Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych  2,86 z³ do 1
miejsca grzebalnego,
d) dla Izby Wytrzewieñ  101,20 z³ do 1 osobodnia dla
pacjentów z terenu Gdyni,
e) dla gospodarstwa pomocniczego Szko³y Podstawo-

* Za³¹czników Nr 4, 5 nie publikuje siê.
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wej nr 5 (basen p³ywacki)  6,50 z³ do 1 osobogodziny
uczniów korzystaj¹cych z basenu.
Szczegó³owy podzia³ dotacji przedmiotowych zawiera
za³¹cznik nr 5*.
§8
Ustala siê dotacje celowe na dofinansowanie realizacji
inwestycji zak³adów bud¿etowych i jednostek kultury:
a) dla Zarz¹du Komunikacji Miejskiej
500.000 z³
b) dla jednostek kultury
12.000 z³
Szczegó³owy podzia³ dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zak³adów bud¿etowych i jednostek kultury zawiera za³¹cznik nr 5*.
§9
Ustala siê plany przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 6*.
§ 10
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê 2.102.000 z³.
§ 11
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na kwotê 1.920.500 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonania sp³at zobowi¹zañ d³ugoterminowych z tytu³u zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych po¿yczek i wyemitowanych obligacji wymienionych w § 2 pkt 2, do ³¹cznej kwoty 15.551.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do emisji obligacji w 2002
roku na sfinansowanie inwestycji w zakresie programu
drogowego na kwotê 11.800.000 z³, zgodnie z Uchwa³¹
Rady Miasta Nr XLIV/858/98 z 29.04.1998 r. w sprawie
emisji obligacji miejskich serii II, III, IV, V, VI w latach 1998
 2002.
§ 14
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania kredytów
krótkoterminowych w ci¹gu roku bud¿etowego do wysokoci 30.000.000 z³.
§ 15
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w ci¹gu roku 2002
do kwoty 50.000.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartoci do 50.000.000 z³ ponad kwotê ustalon¹ przez
Radê Miasta w bud¿ecie na rok 2002.
3. ród³em pokrycia zobowi¹zañ jest maj¹tek komunalny.
§ 16
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do przenoszenia wydat-

* Za³¹czników Nr 5, 6 nie publikuje siê.
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ków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³ów.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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Szczecin, dnia 4 stycznia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OSZ-820/511-C/63c/17/2002/I/BSt
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) w
zwi¹zku z art. 30 ust. 4 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr.
54, poz. 348, Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr
43, poz. 489, Nr 48 poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
postanawiam
sprostowaæ z urzêdu oczywist¹ omy³kê w mojej decyzji z
dnia 12 grudnia 2001 r. Nr OSZ-820/511-C/63c/13/2001/I/
BSt w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej
przez Pana Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w Szczecinku
skierowanej do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego w dniu 12 grudnia 2001 r. (pismami Nr OSZ-820/511-C/63c/14/2001/I/BSt
i Nr OSZ-820/511-C/63c/15/2001/I/BSt) poprzez zast¹pienie b³êdnego numeru REGON 331088984 prawid³owym
numerem REGON tego Przedsiêbiorcy tj. P-33000050492700000 59-2-721-33233.
UZASADNIENIE
Decyzj¹ z dnia 12 grudnia 2001 r. Nr OSZ-820/511-C/
63c/13/2001/I/BSt zatwierdzona zosta³a taryfa dla ciep³a,
ustalona przez Pana Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w
Szczecinku zwanego dalej Przedsiêbiorc¹.
W decyzji tej, jako wnioskodawcê wskazano nazwê i
siedzibê Przedsiêbiorcy, natomiast b³êdnie podano numer identyfikacyjny REGON.
Powy¿sze nast¹pi³o na skutek oczywistej omy³ki, na co
wskazuj¹ nastêpuj¹ce okolicznoci:

1) w rozstrzygniêciu decyzji, jako strona postêpowania
wskazany zosta³ Pan Edward Galiñski prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w
Szczecinku, albowiem po rozpatrzeniu wniosku tego
w³anie Przedsiêbiorcy wydana zosta³a decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
2) z rozstrzygniêcia decyzji wynika, ¿e zatwierdzona zosta³a taryfa stanowi¹ca do niej za³¹cznik, a za³¹cznikiem
tym, jest taryfa, Pana Edwarda Galiñskiego prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w Szczecinku,
3) na ostatniej stronie decyzji wskazano, ¿e otrzymuje j¹
(pod poz. 1) Pan Edward Galiñski prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg in¿. E. Galiñski z siedzib¹ w Szczecinku.
Wszystkie powo³ane wy¿ej okolicznoci potwierdzaj¹,
i¿ b³êdny numer REGON w decyzji z dnia 12 grudnia
2001 r. Nr OSZ-820/511-C/63c/13/2001/I/BSt jest wynikiem
oczywistej omy³ki.
Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, organ administracji pañstwowej mo¿e z urzêdu lub na ¿¹danie strony prostowaæ w drodze postanowienia b³êdy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
omy³ki w wydanych przez ten organ decyzjach.
W zwi¹zku z powy¿szym postanowi³em jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Stosownie do art.113 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, od niniejszego
postanowienia stronie s³u¿y za¿alenie do S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego, za
moim porednictwem w terminie 7 dni od dnia dorêczenia.
2. Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, postanowienie
zostanie skierowane do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego OWEGC
z siedzib¹ w Szczecinie
W. Kêpa

Otrzymuj¹:
1. Pan Edward Galiñski
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej erg
in¿. E. Galiñski
ul. S³owiañska (JAR)
78-400 Szczecinek
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Poz. 96, 97
2. Pan Stanis³aw Wzi¹tek
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wa³y Chrobrego 4
70-400 Szczecin
3. Pan Jan Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
4. a/a

97
PROTOKÓ£
WYNIKÓW REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego w dniu 13 stycznia 2002 r.
w sprawie odwo³ania Rady Gminy Rzeczenica przed
up³ywem kadencji sporz¹dzony dnia 13 stycznia 2002 r.
przez Gminn¹ Komisjê Do Spraw Referendum Lokalnego w Rzeczenicy.
Referendum gminne przeprowadzono w 5 obwodach
g³osowania. Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y
g³osowania od wszystkich tj. od 5 obwodowych komisji,
i na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹cy wynik referendum:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
2.815
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
495

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) liczba kart wyjêtych z urny
495
4) kart niewa¿nych oddano
0
5) kart wa¿nych oddano
495
6) g³osów niewa¿nych oddano
9
7) g³osów wa¿nych oddano
486
8) g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Gminy oddano
466
9) g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady Gminy
oddano
20
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 495
uprawnionych do g³osowania, tj. 17,58% ogó³u uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie
art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985) referendum jest:
niewa¿ne.
Uwagi:
Cz³onek Komisji Pan E.Kielar zg³osi³, ¿e w trakcie g³osowania Pan Czmiel zg³osi³ interwencjê, ¿e podczas g³osowania w lokalu nr 4 w Gwiedzinie znajdowa³o siê postanowienie S¹du Okrêgowego sygn. akt I Ns 6/02, na co
Obwodowa Komisja w Gwiedzinie nie zareagowa³a.
Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
1. Mazur Regina  przewodnicz¹ca
2. Matu³a Adam  zastêpca
3. Fija³kowska Danuta  cz³onek
4. Gawroñska Maria  cz³onek
5. Jurkowlaniec Ewa  cz³onek
6. Kielar Edward  cz³onek
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 224 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Organizacji i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810, Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 6,38 z³

