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UCHWA£A Nr 55/372/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr 57/374/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 19/79/99 Rady Gminy
w G³ówczycach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie
okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w
Szczypkowicach.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 12/206/2000 Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 13 marca 2000 r. dotycz¹cej
uchwalenia Statutu Gminy G³ówczyce.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 19/79/99 Rady Gminy w G³ówczycach z
dnia 10 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w Szczypkowicach zmienia
siê treæ paragrafu pierwszego przez skrelenie wyrazu
Wykosowo.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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UCHWA£A Nr 56/373/2001
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 16/76/99 Rady Gminy
w G³ówczycach z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w G³ówczycach.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.
329, z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 16/76/99 Rady Gminy w G³ówczycach z
dnia 10 marca 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej w G³ówczycach zmienia siê
treæ paragrafu pierwszego w sposób nastêpuj¹cy:
kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyraz: Wykosowo.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 11 b ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr
13 z 1996 r. poz. 74 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 12/206/2000 Rady Gminy w G³ówczycach z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ówczyce (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000
r. Nr 94, poz. 611) w rozdziale VII o nazwie Publikowanie
przepisów gminnych dodaje siê paragrafy o treci:
§ 37
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty s¹ udostêpniane na pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy.
§ 38
1. Dokumenty Rady i Zarz¹du Gminy o nie ograniczonej
jawnoci udostêpnia siê w biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione, mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.
§ 39
1. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpnia siê po
uprzednim zabezpieczeniu tych fragmentów, których
ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdzaj¹c jej zgodnoæ z orygina³em i
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie wykrela siê
fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione, podaj¹c
przepisy prawa zakazuj¹ce ich ujawnienie.
3. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w ust. 2 stosuje siê odpowiednio przepisy § 38
§2
Paragrafy rozdzia³u VIII otrzymuj¹ kolejn¹ numeracjê
40 i 41.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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UCHWA£A Nr LVI/119/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie zmian w Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.
Nr 34, poz. 184 z 1984 r. Nr 33, poz. 180 z 1987 r. Nr 35,
poz. 192 z 1989 r. Nr 34, poz. 198 z 1990 r. Nr 73, poz. 431
z 1990 r. Nr 73, poz. 321 z 1991 r. Nr 94, poz. 419 z 1991 r.
Nr 40, poz. 184 z 1993 r. Nr 127, poz. 593 z 1996 r. Nr 113,
poz. 732 z 1997 r. Nr 121, poz. 770 z 1997 r. Nr 113, poz.
732 z 1998 r. Nr 88, poz. 554 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z
1999 r. Nr 12, poz. 136 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 z 2001
r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996
r. Nr 58, poz. 261 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr
132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. Nr 123, poz.
775 z 1997 r. Nr 107, poz. 686 z 1997 r. Nr 113, poz. 734 z
1997 r. Nr 106, poz. 679 z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z 1998
r. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 162, poz. 1126 z 1999 r. Nr
26, poz. 306 z 2000 r. Nr 48, poz. 552 z 2000 r. Nr 26, poz.
306 z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z
2001 r. Nr 95, poz. 1014 z 2001 r. Nr 91, poz. 1009 z 2001
r.) Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w gminie Kosakowo, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y XLV/26/2001 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 9 lutego 2001 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dodaje siê rozdzia³ IV w nastêpuj¹cym brzmieniu:
IV. Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie:
Ustala siê wynagrodzenie dla cz³onków i Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Przewodnicz¹cemu Komisji za prace wykonanie na
jej rzecz przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne w
wysokoci 25% najni¿szego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Cz³onkowie Komisji za ka¿de posiedzenie oraz prace wykonane na polecenie Komisji otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 12,5% najni¿szego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyp³acone jest bez wzglêdu na liczbê posiedzeñ Komisji, za
wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, na podstawie listy obecnoci podpisanej przez Pe³nomocnika
Zarz¹du ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLVII/45/2001 Gminy Kosakowo z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wynagrodzenia
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cz³onków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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UCHWA£A Nr XXIV/392/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 239/16 we
wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. 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, 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 91, poz. 1009, Nr 95, poz
1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugowo  produkcyjn¹ dzia³ki nr 239/16 we wsi Chojniczki gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 239/16 po³o¿on¹ w po³udniowej czêci wsi Chojniczki gm. Chojnice, po zachodniej
stronie drogi powiatowej Chojnice  Charzykowy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cej drogi powiatowej.
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§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.

4.

5.

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ugowo  produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami M,UP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie terenu wy³¹cznie dla realizacji potrzeb
jednego inwestora;
2) budowê budynku mieszkalnego wolno stoj¹cego lub
po³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie, z uwzglêdnieniem dla pomieszczeñ
mieszkalnych nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu dla zabudowy mieszkaniowej;
3) realizacjê zabudowy dla potrzeb us³ug (w tym handlu) i produkcji;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do budynku mieszkalnego lub obiektów us³ugowych
 tworz¹cych z nimi jednolite bry³y architektoniczne;
5) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) i
produkcyjn¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 5;
6) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu ekologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi lub produkcji;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu;
5) podczyszczaæ wody z nawierzchni utwardzonych,
dróg, placów manewrowych i parkingów w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do odbiornika;

6.

7.

8.

6) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
7) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz:
1) podzia³u na dzia³ki  ca³y teren przeznacza siê na realizacjê potrzeb jednego inwestora;
2) lokalizowania us³ug wodoch³onnych i produkuj¹cych
znaczne iloci cieków do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) i produkcyjna, prowadzona na terenie okrelonym w ust. 1, musi
spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na
dzia³ce w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Formê budynków na terenie, o którym mowa w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnego, us³ugowych i
produkcyjnych do II kondygnacji (maks. 12,0 m)  z
mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego, us³ugowych i produkcyjnych
maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na
obiektach us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ
stosowania dachów o spadku po³aci mniejszym ni¿
45o.
W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci po
5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów,
któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do tego czasu
wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
Na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§7

1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
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2. Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego  wprowadza siê nakaz
likwidacji zbiorników bezodp³ywowych w momencie
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i pod³¹czenia do jej uk³adu wszystkich obiektów.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami z linii kablowej n.n. od stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie objêtym planem, po jej przebudowie dla usuniêcia kolizji z projektowan¹ zabudow¹ 
przebudowa istniej¹cych urz¹dzeñ energetycznych, koliduj¹cych z projektowanym zagospodarowaniem, bêdzie mo¿liwa po zawarciu przez inwestora umowy z
gestorem sieci dotycz¹cej warunków przebudowy i
sposobu finansowania. Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXIV/394/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 159 we wsi Lichnowy gm.
Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
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art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. 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, 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 91, poz. 1009, Nr 95, poz
1041) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr
159 we wsi Lichnowy gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 159 po³o¿on¹ w pó³nocno 
wschodniej czêci wsi Lichnowy gm. Chojnice, po pó³nocno  wschodniej stronie drogi powiatowej do wsi
Ostrowite.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony na
rysunku planu literami MU;
3) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczony na
rysunku planu literami KD.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1876 

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczony na rysunku planu literami MU.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
3) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym obiekcie;
4) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 5 pkt 2.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 2:
1) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
2) dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki- dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ
dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
2) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg;
3) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
7. Na terenach, okrelonych w ust. 1 i ust. 2, nakazuje
siê:
1) pozostawiæ co najmniej 50% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, za na
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terenie MU dodatkowo miejsca postojowe w iloci
niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców;
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
4) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
5) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ;
6) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie
ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i
projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, a
na terenie MN tymczasow¹ strefê ochronn¹ istniej¹cej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, o której
mowa w ust. 10;
7) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹
ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1 i
ust. 2, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2
m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w
pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym
lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks.
1,0 m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a
architektura projektowanych budynków gospodarczych i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ,
drewno.
9. Na inwestorów, realizuj¹cych zabudowê na terenach
okrelonych w ust. 1 i ust. 2, nak³ada siê obowi¹zek
zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. W celu umo¿liwienia w³aciwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ustalono tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15 kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od skrajnych przewodów, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ. W/w strefa ulega zniesieniu na odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do
tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
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1. Wyznacza siê teren komunikacji  drogi dojazdowej
wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu literami KD.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi dojazdowej KD, o
której mowa w ust. 1, w pasie o szerokoci 8,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz jednostronny chodnik
szerokoci min. 2,0 m), z poszerzeniem w s¹siedztwie
s³upa elektroenergetycznego.
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

UCHWA£A Nr XXX/483/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.

§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Wprowadza siê zakaz stosowania szczelnych zbiorników na nieczystoci  na w³acicieli nieruchomoci nak³ada siê obowi¹zek odprowadzenia cieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu. Zmiana lokalizacji s³upa
linii napowietrznej SN, koliduj¹cego z pro- jektowan¹
drog¹ dojazdow¹, jest mo¿liwa wy³¹cznie na koszt i
staraniem inwestora.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu dzia³ki 592/11
obr. Kie³pino, gm. 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. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z
2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 8, poz. 50),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Obszar fragmentu dzia³ki nr 592/11 obr. Kie³pino, o
powierzchni 2,7850 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
1) zabudowa rzemielniczo-us³ugowa z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej jako towarzysz¹cej (oznaczenie w za³¹czniku graficznym U, MN),
2) zabudowa rzemielniczo-us³ugowa (oznaczenie w
za³¹czniku graficznym U).
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1.DLA OBSZARU ZABUDOWY RZEMIELNICZO 
US£UGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JAKO TOWARZYSZ¥CEJ
(U,MN):
1) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w osobnym, wolnostoj¹cym budynku lub na parterze budynku
mieszkalnego. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci zwartych kompleksów z wewnêtrznym dziedziñcem nawi¹zuj¹cych do formy tradycyjnej zagrody;
2) minimalna powierzchnia dzia³ek 1500 m2, dopuszcza siê pokrycie dzia³ki zabudow¹ nie przekraczaj¹ce 60%;
3) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków gospodarczych;
4) dopuszcza siê budowê obiektów tymczasowych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych
KS i KS1, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
6) linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej KS, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków (kalenicy)  maksymalnie 12,0 m;
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8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
9) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
10) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
11) g³ówny budynek powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi jezdni, oprócz
budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach ulic;
12) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne;
13) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
14) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu lub czerwieni.
1.2.DLA OBSZARU ZABUDOWY RZEMIELNICZO 
US£UGOWEJ (U):
1) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w osobnym, wolnostoj¹cym budynku lub na parterze budynku
mieszkalnego. Wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci zwartych kompleksów z wewnêtrznym dziedziñcem nawi¹zuj¹cych do formy
tradycyjnej zagrody;
2) minimalna powierzchnia dzia³ek 1500 m2, dopuszcza siê pokrycie dzia³ki zabudow¹ nie przekraczaj¹ce 60%;
3) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
4) dopuszcza siê budowê obiektów tymczasowych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych KS, z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
6) nale¿y wprowadziæ zieleñ ochronn¹ w postaci
zwartej zieleni wysokiej i niskiej wzd³u¿ pó³nocno-zachodniej granicy dzia³ki o szerokoci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y);
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
(kalenicy)  maksymalnie 12,0 m;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
9) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
10) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na
+ poddasze u¿ytkowe;
11) g³ówny budynek powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi jezdni, oprócz
budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach ulic;
12) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne;
13) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 12o, maksymalnie 45o;
14) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu lub czerwieni.
2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ DLA CA£EGO
OBSZARU:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogi
dojazdowe gminne o wymiarach:
a) drogê publiczna dojazdow¹ KS o szerokoci
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) drogê publiczn¹ dojazdow¹ KS1 o szerokoci
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
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c) drogê wewnêtrzn¹ zakoñczon¹ KW o szerokoci
6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych wynikaj¹cych z projektowanych inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych.
3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ DLA CA£EGO OBSZARU:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ obiekty budowlane do uk³adu
zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
cieki technologiczne swoj¹ jakoci¹ powinny odpowiadaæ normom ustalonym przez oczyszczalniê
je odbieraj¹c¹; na terenie posesji nale¿y przewidzieæ
punkt kontroli cieków przed odprowadzeniem jej
do kanalizacji zbiorczej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni nieutwardzonych  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
b) z dróg i placów nawrotowych  po podczyszczeniu
w separatorach ropopochodnych i piasku, powierzchniowo do gruntu w obrêbie w³asnej dzia³ki;
4) zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci gazowniczej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej,
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
7) usuwanie odpadów sta³ych:
a) nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
b) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
c) odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
d) odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
komunalne przedsiêbiorstwo;
e) osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. USTALENIA INNE DLA CA£EGO OBSZARU:
1) nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na dzia³kach przylegaj¹cych do terenów zwi¹zanych z produkcj¹ zwierzêc¹,
2) podzia³ dzia³ek wg zasad przedstawionych w za³¹czniku graficznym do uchwa³y, minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2;
3) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej,
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4) wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny posiadaæ
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
5) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków siedliskowych;
3) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach
w³asnoci nieruchomoci.
4) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody powierzchniowej Straszyn,
5) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody
Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. i 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 z dnia 25 listopada 1994 r. i Dz. Urz. Nr 59,
poz. 294 z dnia 14 wrzenia 1998 r.).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹ nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj.Gd. Nr 8, poz. 50 z
1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXX/487/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki 262/7 obr. Mezowo,
gm. 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. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z
2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 8, poz. 50),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Obszar dzia³ki nr 262/7 obr. Mezowo, o powierzchni
0,86 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê upraw rolnych, przeznacza siê aktualnie
na funkcjê:
 pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹ z dopuszczeniem us³ug handlu jako towarzysz¹cych (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN, UH);
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) zabudowa mieszkaniowa jest funkcj¹ dominuj¹c¹,
us³ugi handlu nie mog¹ przekraczaæ 50% powierzchni u¿ytkowej budynków. Dopuszcza siê lokalizacjê
us³ug w osobnym budynku lub na parterze budynku mieszkalnego;
2) Minimalna powierzchnia dzia³ek 900 m2, dopuszcza
siê pokrycie dzia³ki zabudow¹ nie przekraczaj¹ce
60% powierzchni dzia³ki;
3) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych oraz
budynków gospodarczych,
4) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolno sto-
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j¹cego lub budynku gospodarczego (kalenicy) 
maksymalnie 6,0 m;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
10) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
11) budynek mieszkalno-us³ugowy powinien byæ sytuowany kalenic¹ dachu równolegle do krawêdzi
jezdni, oprócz budynków znajduj¹cych siê w naro¿nikach ulic,
12) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
13) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21o, maksymalnie 45o,
14) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu lub czerwieni.
2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu drogi dojazdowe publiczne i drogê wewnêtrzn¹ o wymiarach:
a) drogê wewnêtrzn¹ KW1 zakoñczon¹ placem nawrotowym, o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, droga po wydzieleniu nie przechodzi na w³asnoæ gminy,
b) poszerzenie istniej¹cych dróg dojazdowych KS o
szerokoci 5,0 m, w liniach rozgraniczaj¹cych,
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych wynikaj¹cych z projektowanych inwestycji w obrêbie dzia³ek w³asnych.
3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; do czasu
wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ obiekty budowlane do uk³adu
zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
Nale¿y przewidzieæ na terenie posesji punkt kontroli
jakoci cieków, cieki technologiczne swoj¹ jakoci¹ musza odpowiadaæ wymaganiom oczyszczalni
je odbieraj¹cej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni nieutwardzonej  powierzchniowo w granicach dzia³ek,
b) z dróg, placów nawrotowych i nawierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku odprowadzane do gruntu w granicach w³asnoci dzia³ek;
4) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych,, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.

4. USTALENIA INNE:
1) podzia³ dzia³ek wg zasad zawartych w za³¹czniku graficznym na dzia³ki o minimalnej powierzchni 900 m2,
2) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek s¹siednich,
3) dopuszcza siê zagospodarowanie ca³ego terenu bez
wydzielania poszczególnych dzia³ek i drogi wewnêtrznej,
4) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia
przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
5) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
6) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
7) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada
1994 r. i 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 27, poz. 139 z dnia 25 listopada 1994 r.
i Dz. Urz. Nr 59, poz. 294 z dnia 14 wrzenia 1998 r.).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§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, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gmniy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj.Gd. Nr 8, poz. 50 z
1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
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§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXX/489/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 padziernika 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek 144/7, 144/8
obr. Mezowo, gm. 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. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085) oraz w zwi¹zku z art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z
2001 r. Nr 46, poz. 499) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Miejska w Kartuzach uchwala, co nastêpuje:
§1
Do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rada Narodowa Miasta i Gminy Kartuzy z dnia
22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50 z 1990
r.), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Obszar dzia³ek nr 144/7 i 144/8 obr. Mezowo, o ³¹cznej
powierzchni 0,1000 ha, przeznaczony dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy na funkcjê zabudowy letniskowej,
przeznacza siê aktualnie na funkcjê:
 zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN).
§2
1. SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca; dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów budowlanych;
2) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,
3) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki; dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów budowlanych nie spe³niaj¹cych wymaganych odleg³oci z
zakazem ich rozbudowy i modernizacji oraz nadbudowy;
5) linia zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów lenych, dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów budowlanych nie spe³niaj¹cych tych warunków z zakazem ich rozbudowy
i modernizacji oraz nadbudowy,
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6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych (kalenicy)  maksymalnie 10,0 m;
7) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku
gospodarczego (kalenicy)  maksymalnie 6,0 m;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
10) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
11) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
12) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie 21o, maksymalnie 45o,
13) pokrycia dachów dachówk¹ lub materia³ami dachówko-podobnymi w odcieniach br¹zu i czerwieni.
2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o istniej¹ce drogi dojazdowe, dopuszczalny jeden wjazd na
ka¿d¹ dzia³kê;
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania  lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
3. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
1) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej gromadzenie w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych. W momencie wybudowania kanalizacji nale¿y bezwzglêdnie wcieliæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo w granicach dzia³ek;
4) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
5) elektroenergetyka  z sieci energetycznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych,, na warunkach
wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. USTALENIA INNE:
1) nale¿y zachowaæ co najmniej 20% powierzchni ogólnej dzia³ki jako biologicznie czynnej, wprowadzaj¹c
zakrzewienia i zadrzewienia wg warunków siedliskowych;
2) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z
dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn,
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3) teren znajduje siê w obrêbie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim zalecenia i
ograniczenia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Wojewody
Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. i 11/98
z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27,
poz. 139 z dnia 25 listopada 1994 r. i Dz. Urz. Nr 59,
poz. 294 z dnia 14 wrzenia 1998 r.).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§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, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Kartuzach,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z
dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj.Gd. Nr 8, poz. 50 z
1990 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§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 Miejskiej w Kartuzach
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XXXII/512/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 124, art. 128

ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38 poz. 360 i Nr 49, poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110
poz 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550 Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122, poz.
1315; z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.
961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 37.312.883,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*
w tym:
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 341.000,2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 38.706.383,zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
w tym:
wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi w wysokoci 341.000,3. Ustala siê przychody bud¿etu wysokoci 4.000.000,Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 2.606.500,zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*
§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.
§3
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1) zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*,
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³. nr 7*,
3) rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§5
1. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i
podmiotowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z zawartych porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem 9a*.
§6
1. Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy na koniec
roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*.
2. Ustala siê plan etatów Urzêdu Gminy Kartuzy zgodnie
z za³¹cznikiem nr 11*.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów
2) przekazania uprawnieñ z zakresu przenoszenia wydatków gminnym jednostkom organizacyjnym w ramach
rozdzia³ów
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
* Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.
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roku bud¿etowego deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego do kwoty 1.000.000,4) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
1.000.000,5) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych wybranych przez Zarz¹d.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras
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UCHWA£A Nr XLVII/265/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VIII/41/99 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic
obwodów w miecie i gminie Gniew.
Na podstawie art. 23 ustawy z 23 sierpnia 2001 r. o
zmianie ustawy o systemie owiaty, ustawy  Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy  Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111,
poz. 1194) po uzyskaniu zgody Kuratorium Owiaty w
Gdañsku Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 3 wyrazy: od 1 wrzenia 1999 r. do 31 sierpnia
2001 r. zastêpuje siê wyrazami od 1 wrzenia 1999 r.
do 31 sierpnia 2003 r.
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§1

1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokosci:
127.613.485,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci:
129.214.885,- z³
w tym:
 wydatki bie¿¹ce
88.872.799,- z³
w tym wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne
43.017.808,- z³
 dotacje
18.060.732,- z³
 wydatki maj¹tkowe
20.633.354,- z³
w tym wydatki inwestycyjne
19.808.480,- z³
 wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu
1.648.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
5. Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* oraz wydatki zwi¹zane z wieloletnim
programem inwestycyjnym zgodnie z za³¹cznikiem nr
5a* do nniniejszej uchwa³y.
6. Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
i gospodarstwa pomocniczego wraz z wyodrêbnieniem
dotacji z bud¿etu miasta i zakresu ich przyznawania oraz
rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do
niniejszej uchwa³y.
7. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.
8. Ustala siê zakres i kwoty dotacji udzielanych z bud¿etu
miasta zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej
uchwa³y.

§2

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w pimie samorz¹dowym Nowiny Gniewskie.

Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci 800.000,- z³

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

§3
Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru,
w tym:
1. Przychody  kredyty inwestycyjne
5.880.000,- z³
2. Rozchody  sp³ata po¿yczek i kredytów 4.278.600,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y oraz
³¹czn¹ kwotê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem nr 9a* do
niniejszej uchwa³y.
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§4

UCHWA£A Nr XXVII/448/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 grudnia 2001 r.

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do dokonywania przeniesieñ wydatków w bud¿ecie miasta pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zmiany wysokoci
dotacji z bud¿etu miasta dla zak³adów bud¿etowych i
gospodarstwa pomocniczego w ramach ³¹cznej kwoty rodków na dzia³alnoæ podstawow¹ i inwestycyjn¹
tych jednostek.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do lokowania czasowo
wolnych rodków finansowych na terminowych loka-

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Sopotu na rok
2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z
pón. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

* Za³¹czników Nr 1-9a nie publikuje siê.
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tach bankowych, okresowego zakupu i odsprzeda¿y
bonów pieniê¿nych i skarbowych, obligacji itp.
4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gniêcia kredytu
do wysokoci 4.000.000,- z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu.
5. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gniêcia,zgodnie
z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
redniotrminowego kredytu inwestycyjnego w wysokoci 1.500.000,- z³. ród³em pokrycia sp³aty kredytu
bêd¹ dochody pochodz¹ce z udzia³ów miasta we wp³ywach bud¿etu pañstwa z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
6. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do udzielania po¿yczek i
porêczeñ do wysokoci 5.000.000,- z³.
§5
Wyznacza siê Komisjê Polityki Gospodarczej Rady Miasta Sopotu, jako komisjê w³aciw¹ do spraw bud¿etowych, upowa¿nion¹ do opiniowania zmian w planie dochodów i wydatków zwi¹zanych z wprowadzaniem w trakcie roku bud¿etowego kwot dotacji celowych, przekazywanych z bud¿etu pañstwa oraz z bud¿etu innych jednostek samorzadu terytorialnego, a tak¿e przenoszenia wydatków z rezerw bud¿etowych.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XVII/450/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkó³ i placówek owiatowych funkcjonuj¹cych na terenie miasta Sopotu.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr
141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; z 1998 r. Nr 117,
poz. 759; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr
19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr
120,poz. 1268; Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz.
1194; Nr 144, poz. 1615 Rada Miasta Sopotu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, szkó³ i placówek owiatowych funkcjonuj¹cych na terenie miasta Sopotu okrela za³¹cznik do
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/350/2001 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie okrelenia zasad
udzielania dotacji niepublicznym szko³om i placówkom
owiatowym funkcjonuj¹cym na terenie miasta Sopotu.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/450/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 grudnia 2001 r.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkó³ i placówek
funkcjonuj¹cych na terenie miasta Sopotu
1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szko³y
podstawowe i gimnazja, w tym z oddzia³ami intergacyjnymi, z wyj¹tkiem szkó³ podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych oraz szkó³ podstawowych artystycznych, otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu gminy.
2. Niepubliczne szko³y podstawowe specjalne i gimnazja
specjalne oraz szko³y ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkó³ publicznych, w tym z oddzia³ami integracyjnymi, otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu powiatu.
3. Niepubliczne specjalne orodki szkolno  wychowawcze oraz specjalne orodki wychowawcze dla dzieci i
m³odzie¿y wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówki zapewniaj¹ce opiekê i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania
oraz internaty, a tak¿e orodki umo¿liwiaj¹ce dzieciom
i m³odzie¿y, upoledzonym umys³owo w stopniu g³êbokim udzia³ w zajêciach rewalidacyjno  wychowawczych, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym
umys³owo ze sprzê¿onymi niesprawnociami otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu powiatu.
4. Szko³y niepubliczne nie posiadaj¹ce uprawnieñ szko³y
publicznej oraz niepubliczne placówki owiatowo  wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno  pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, biblioteki pedagogiczne oraz placówki kszta³cenia ustawicznego i placówki kszta³cenia praktycznego, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie i uzupe³nienie wiedzy
ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych mog¹
otrzymywaæ dotacje z bud¿etu powiatu.
5. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przys³uguj¹ na
ka¿dego ucznia w wysokoci równej 75% ustalonych
w bud¿ecie gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
6. Dotacje dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³
publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek
szkolny lub obowi¹zek nauki wymienionych w pkt 1
i 2, przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia, w wysokoci równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szko³y w czêci owiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego.
7. Dotacje dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³
publicznych, w których nie jest realizowany obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki, przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia w wysokoci równej 50% ustalonych w

8.

8a.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
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bud¿ecie odpowiednio gminy lub powiatu wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w szko³ach publicznych tego
samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego
ucznia.
Dotacje na ka¿dego wychowanka w niepublicznych
placówkach wymienionych w pkt 3 przys³uguj¹ w wysokoci równej rednim wydatkom bie¿¹cym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego
rodzaju placówce publicznej.
Niepubliczne orodki umo¿liwiaj¹ce realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki dzieciom i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim poprzez udzia³ w zajêciach rewalidacyjno  wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrêbnymi przepisami, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niesprawnociami, o których mowa w pkt 3, przys³uguje dotacja w
wysokoci równej rednim wydatkom bie¿¹cym ponoszonym na jednego wychowanka w publicznym,
specjalnym orodku szkolno-wychowawczym.
W przypadku braku na terenie miasta Sopotu przedszkola, szko³y lub placówki publicznej danego typu
lub rodzaju podstaw¹ do ustalenia wysokoci dotacji
s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿sz¹ gminê lub powiat na prowadzenie przedszkola, szko³y lub
placówki publicznej danego typu lub rodzaju.
Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie, przez
osobê prowadz¹c¹ przedszkole, szko³ê lub placówkê
niepubliczn¹, Wydzia³owi Owiaty w roku poprzedzaj¹cym rok udzielenia dotacji, nie póniej ni¿ do dnia
30 wrzenia, planowanej liczby uczniów.
Dotacje s¹ przekazywane na konto bankowe osoby
prowadz¹cej w 12 czêciach w terminie do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.
Osoba prawna lub fizyczna, której udzielono dotacji,
rozlicza otrzymane rodki do dnia 20-go miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym otrzymano dotacjê.
Brak rozliczenia dotacji, o którym mowa w pkt 12,
wstrzymuje przekazanie rodków na nastêpny okres.
Organowi dotuj¹cemu przys³uguje prawo kontroli
wykorzystania przekazanych rodków.
Decyzje o przyznaniu dotacji szko³om i placówkom,
o których mowa w pkt 4 podejmuje Zarz¹d Miasta,
po rozpatrzeniu wniosku osoby prowadz¹cej, z³o¿onego nie póniej ni¿ do dnia 30 wrzenia w roku poprzedzaj¹cym rok udzielenia dotacji.
Wniosek powinien zawieraæ informacje dotycz¹ce
planowanego zakresu i rodzaju zadañ oraz liczby
uczniów.

16. Dotacje, o których mowa w pkt 15, na wniosek osoby prowadz¹cej, mog¹ byæ przekazywane w dwóch
transzach  I do 30 kwietnia; II do 31 grudnia danego
roku.
17. Wysokoæ dotacji, o której mowa w pkt 15 ustalana
jest ka¿dorazowo przez Zarz¹d Miasta i nie mo¿e przekraczaæ 50% wydatków bie¿¹cych ponoszonych przez
gminê lub powiat na prowadzenie szko³y lub placówki o podobnym zakresie i rodzaju zadañ, z zastrze¿eniem pkt 9.
Zasady, o których mowa w pkt 12-14 stosuje siê odpowiednio.
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UCHWA£A Nr XXXVI/206/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) w zwi¹zku z art.
10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.  przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12,
poz. 96 z pón. zm.) Rada Powiatu Starogardzkiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, przewidzianych do funkcjonowania od 1 wrzenia 2002 r.
§2
Plan, o którym mowa w § 1 okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Starogardzkiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 grudnia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVI/206/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim
Licea Ogólnokszta³c¹ce
Lp.

Nazwa szko³y

1

Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr I

2

Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr II

3

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Siedziba
Starogard Gdañski
ul. Hallera 34
Starogard Gdañski
ul. Kociuszki 131
Owidz
Gmina Starogard Gd.

Organ prowadz¹cy
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
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4

Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr III

5

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

6

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

7

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

8

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Starogard Gdañski
ul. Sobieskiego 6
Smêtowo
ul. Gdañska 21
Boles³awowo
Gmina Skarszewy
Czarna Woda
ul. Przemys³owa 2
Skórcz
ul. Kociewska 7

powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki

Licea profilowane
Lp.

Nazwa szko³y

1

Liceum Profilowane nr I

2

Liceum Profilowane nr II

3

Liceum Profilowane

4

Liceum Profilowane

5

Liceum Profilowane

6

Liceum Profilowane

Siedziba
Starogard Gdañski
ul. Sobieskiego 6
Starogard Gdañski
ul. Paderewskiego 11
Owidz
Gmina Starogard Gd.
Czarna Woda
ul. Przemys³owa 2
Skórcz
ul. Kociewska 7
Boles³awowo
Gmina Skarszewy

Organ prowadz¹cy
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki

Technika
Lp.

Nazwa szko³y

1

Technikum

2

Technikum

3

Technikum

4

Technikum

Siedziba
Boles³awowo
Gmina Skarszewy
Smêtowo
ul. Gdañska 21
Starogard Gdañski
ul. Paderewskiego 11
Starogard Gdañski
ul. Sobieskiego 6

Organ prowadz¹cy
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki

Zasadnicze Szko³y Zawodowe
Lp.

Nazwa szko³y

1

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1

2

a) Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2
b) Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna

3

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3

4

Zasadnicza Szko³a Zawodowa

5

Zasadnicza Szko³a Zawodowa

6

Zasadnicza Szko³a Zawodowa

7

Zasadnicza Szko³a Zawodowa

Siedziba
Starogard Gdañski
ul. Paderewskiego 11
Starogard Gdañski
ul. Kociuszki 131
Starogard Gdañski
ul. Sobieskiego 6
Skórcz
ul. Kociewska 7
Czarna Woda
ul. Przemys³owa 2
Boles³awowo
Gmina Skarszewy
Skarszewy
ul. Kopernika 3

Organ prowadz¹cy
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
powiat starogardzki
gmina Skarszewy
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UCHWA£A Nr XXXVI/211/2001
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Starogardzkiego.
Na podstawie art. 12, pkt 1 i art. 40, ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.)  Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/12/99 Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu
Powiatu Starogardzkiego, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, zmienionej uchwa³¹ Nr XV/80/2000 Rady
Powiatu Starogardzkiego z dnia 4 lutego 2000 r., uchwa³¹
Nr XXX/177/2001 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia
11 maja 2001 r. i uchwa³¹ Nr XXXII/192/2001 Rady po-

wiatu Starogardzkiego z dnia 31 sierpnia 2001 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 63, ust. 2 Statutu po pkt 8 dodaje siê pkt 9 w
brzmieniu:
9) placówka opiekuñczo-wychowawcza pod nazw¹
Placówka Rodzinna  Rodzinny Dom Dziecka.
2. Zaktualizowany Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Starogardzkiego stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Schminda
Za³¹czniki Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

tel. / fax.

1.

Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdañskim

83-200 Starogard Gd. ul. Kociuszki 17

562-20-45, 562-32-94

2.

Szpital Powiatowy im. w. Jana
w Starogardzie Gdañskim

83-200 Starogard Gd. ul. Dr. J. Balewskiego 1

562-30-31, 562-93-65

3.

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Rokocinie
Filia - DPS Niezapominajka
Filia - DPS La Guardia

83-200 Starogard Gd., Rokocin 13

562-10-11

83-200 Starogard Gd., ul. Jagodowa 18
83-200 Starogard Gd, ul. Pawia 4

562-94-82
562-59-49

4.

Dom Pomocy Spo³ecznej
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 27
im. w. El¿biety w Starogardzie Gd.

562-53-676

5.

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., Al.Wojska Polskiego 12 562-26-67

6.

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Szpêgawsku

83-200 Starogard Gd., Szpêgawsk

562-14-61

7.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11

562-23-83

8.

Zespó³ Szkó³ Skórzanych i Ogólno- 83-200 Starogard Gd., ul. Kociuszki 131
kszta³c¹cych w Starogardzie Gd.

562-30-91, 562-30-92

9.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Chojnicka 70

562-25-48, 562-28-89

10. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 34

562-29-03

11. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Sobieskiego 6

562-22-49
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12. Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5
w Czarnej Wodzie

587-84-00

13. Zespó³ Szkó³ Gospodarki
¯ywnociowej w Owidzu

562-48-25

83-211 Jab³owo, Owidz

14. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu
w Skórczu

83-220 Skórcz, ul. Kociewska 7

582-42-50

15. Zespó³ Szkó³ Gospodarki ¯ywnociowej Smêtowie Granicznym

83-230 Smêtowo Gr., ul. Gdañska 21

561-90-41

16. Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum
Kszta³cenia Praktycznego
w Boles³awowie

83-250 Skarszewy, Boles³awowo 15

588-22-36

17. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny powiatowych Placówek
Owiatowych w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Kana³owa 3a

562-22-11, 562-33-70

18. Specjalny Orodek Szkolno-Wycho- 83-200 Starogard Gd., ul. Kociuszki 65
wawczy im. K. Kirejczyka
w Starogardzie Gd.

562-22-69

19. Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Skarszewach

83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9

588-25-26

20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 28

562-29-82

21. Miêdzyszkolny Orodek Sportowy
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 36

562-47-22

22. Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Kociuszki 131

561-33-26

23. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Kociuszki 17

561-41-26, 563-01-47

24. Powiatowy Zarz¹d Dróg
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9

562-34-61, 562-34-62

25. Zak³ad Obs³ugi Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Kana³owa 3a

562-45-77, 563-03-37

26. Powiatowy Urz¹d Pracy
w Starogardzie Gd.

83-200 Starogard Gd. ul. Kana³owa 3

562-35-39, 562-58-70

27. Placówka Rodzinna 
Rodzinny Dom Dziecka

83-221 Osiek, ul. Rybacka 6

582-11-31
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UCHWA£A Nr XXX/171/2001
Rady Powiatu w Tczewie
Z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i innych
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w
Powiecie Tczewskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr
91, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, 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 i Nr
89, poz. 971 i Nr 100, poz. 1084) i art. 17 ust. 5 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. 1996
r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 177, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, oraz z 2000 r. Nr 12,. Poz 136, Nr 19, poz 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1320, Nr 111, poz. 1194) Rada Powiatu w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
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§1

Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2002 r. plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w Powiecie Tczewskim, stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y. Plan sieci uwzglêdnia szko³y ponadgimnazjalne
prowadzone przez inne organy maj¹ce siedzibê na terenie Powiatu Tczewskiego.
§2

8.

9.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Tczewie.
§3

10.

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/158/2001 Rady Powiatu z
dnia 23 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³
specjalnych w Powiecie Tczewskim.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Drelich
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/171/2001
Rady Powiatu w Tczewie
Sieæ publicznych i innych szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz
szkó³ specjalnych w Powiecie Tczewskim
1. ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH ul. Sambora 5 w Pelplinie
Liceum ogólnokszta³c¹ce
Zasadnicza szko³a zawodowa
2. LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE im. M. Sk³odowskiejCurie, ul. Szko³y Morskiej 1 w Tczewie
liceum ogólnokszta³c¹ce
3. ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADPODSTAWOWYCH w Gniewie,
ul.Sobieskiego 11
Liceum ogólnokszta³c¹ce
Liceum profilowane (profile: mechaniczne techniki wytwarzania, elektroniczny)
Zasadnicza szko³a zawodowa
4. ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADPODSTAWOWYCH im. Jana
III Sobieskiego, ul.Królowej Marysieñki 10 w Tczewie
Liceum ogólnokszta³c¹ce
5. ZESPÓ£ SZKÓ£ AGROTECHNICZNYCH w Swaro¿ynie,
ul. Szkolna 2
Liceum ogólnokszta³c¹ce
Liceum profilowane (profil: kszta³towanie rodowiska,
rolniczo-spo¿ywczy)
Zasadnicza szko³a zawodowa
6. ZESPÓ£ SZKÓ£ EKONOMICZNYCH,im. Ks.Janusza
Stanis³awa Pasierba, ul. Gdañska 17 w Tczewie
Liceum profilowane (profile: ekonomiczno-administracyjny, us³ugowo- gospodarczy)
Technikum(kierunki: ekonomiczny, handlowy, hotelarski, ¿ywienia i gospodarstwa domowego)
7. ZESPÓ£ SZKÓ£ KOLEJOWYCH, im. Alfonsa Runowskiego, Pl. wiêtego Grzegorza 5 w Tczewie
Liceum profilowane (profile: elektroniczny, transportowo-spedycyjny)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zasadnicza szko³a zawodowa
Szko³a policealna
ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1, im. Maksymiliana Tytusa Hubera, ul. Parkowa 1 w Tczewie
Liceum profilowane (profile: mechatroniczny, transportowo-spedycyjny)
Technikum (kierunki: mechaniczny, transportowy)
Zasadnicza szko³a zawodowa
ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2 w Tczewie, ul. Czy¿ykowska 17
Liceum profilowane (profile: ekonomiczno- administracyjny, us³ugowo-gospodarczy)
Zasadnicza szko³a zawodowa
ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 3 w Tczewie,
ul. Ba³dowska19
Liceum profilowane (profile: kszta³towanie rodowiska, kreowanie ubiorów)
Zasadnicza szko³a zawodowa
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1
Zasadnicza szko³a zawodowa specjalna
PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE w Tczewie, ul. Wodna 8
Liceum ogólnokszta³c¹ce
COLLEGIUM MARIANUM LICEUM KATOLICKIE w
Pelplinie, Aleja Cystersów 2
Liceum ogólnokszta³c¹ce
PRYATNA POLICEALNA SZKO£A DLA DOROS£YCH
w Tczewie, ul. Królowej Marysieñki 10
Szko³a policealna
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE w Tczewie, ul. Królowej Marysieñki 10
Liceum ogólnokszta³c¹ce
CENTRUM EDUKACJI DOROS£YCH w Tczewie, ul. 30Stycznia
Liceum ogólnokszta³c¹ce
Szko³a policealna
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UCHWA£A Nr XXVIII/215/2002
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenie z
pomocy spo³ecznej w postaci posi³ków dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 11278) i § 2 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów
w 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56) w zwi¹zku z art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U 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 oraz 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349 i Nr 154, poz. 1792) po zasiêgniêciu opinii Komisji
Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane w
postaci posi³ków dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum mog¹ byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli do-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 896, 897, 898, 899

 1890 

chód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium
dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.).
§2
W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej przyznana pomoc w
formie posi³ku mo¿e odbywaæ siê na zasadzie zwrotu
przez rodziców b¹d opiekunów prawnych dziecka poniesionych wydatków.

wydatki na zadania zlecone:
plan 368.728 z³,
wykonanie 368.592 z³
3. Bud¿et zamyka siê dodatnim wynikiem finansowym,
który wynosi 254.862 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

§3
Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Subkowach mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków
poniesionych na pomoc w formie posi³ku w przypadku
zaistnienia przes³anek, o których mowa w art. 41 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
§4
Przyznanie pomocy w formie posi³ku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem gor¹cego posi³ku, nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego,dyrektora szko³y do której uczêszcza dziecko lub innej
osoby posiadaj¹cej informacjê o uczniu wymagaj¹cym
w tym zakresie pomocy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
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UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Gminy z tytu³u rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok
2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón.zm.) po zapoznaniu siê z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy udziela Zarz¹dowi Gminy w Studzienicach
absolutorium z wykonania bud¿etu za 2001 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok
2001, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody:
plan 5.395.420 z³,
wykonanie 5.241.136 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone:
plan 368.728 z³,
wykonanie 368.592 z³
2. Wydatki:
plan 5.415.420 z³,
wykonanie 4.986.274 z³
w tym:

899
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Studzienice
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/43/2001 z dnia 19 padziernika 2001 r. w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1541 z pón. zm.) oraz art. 13, art. 31, art.
34, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2001 r.) Rada Gminy Studzienice uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr IX/43/2001 w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów mieszkaniowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 w pkt 1-4 po s³owie budynku w miejsce nr 5
wpisuje siê nr 13.
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Poz. 899, 900
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Studzienice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 20 lutego 2002 r.
pomiêdzy:
Starost¹ Powiatu Sztumskiego w Sztumie
a
Nadleniczym Nadlenictwa Kwidzyn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 wykonywania zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych,
7) prowadzenie wydanych wiadectw legalnoci pozyskania drewna,
8) coroczne sk³adanie sprawozdania w zakresie prowadzonego nadzoru.
2. Prowadzenie spraw, o których mowa w ust. l dotyczy
aktualnego obszaru geodezyjnego, oraz powierzchni
nowo za³o¿onych upraw lenych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do porozumienia.
3. Przy za³atwianiu powierzonych spraw Nadleniczy u¿ywa pieczêci:
a) z. up. Starosty Powiatu w Sztumie.
4. Na mocy niniejszego porozumienia Nadleniczy przejmuje obowi¹zki o których mowa w art. 6 ust. 1, 2, 3,
art. 7 ust. 1, 7, 8, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8
czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z dnia 18 lipca 2001 r.).
§2

Na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr
91, poz. 578) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.):

Powierzone zadania okrelone w porozumieniu, przejmuj¹cy bêdzie realizowa³ w ramach przekazywanych
rodków bud¿etowych.

§1

§3

1. Starosta Powiatu Sztumskiego w Sztumie powierza, a
Nadleniczy Nadlenictwa Kwidzyn przejmuje prowadzenie w imieniu Starosty Powiatu, nastêpuj¹cych
spraw, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w
pierwszej instancji w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa.
1) podejmowanie decyzji w przypadku niewykonania
obowi¹zków przez, w³acicieli lasów nie bêd¹cych
w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (art. 9 ust. 2) w szczególnoci dotycz¹cych:
a) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów;
b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê organizmów szkodliwych.
2) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pastwa (art. 14a ust. 3),
3) wydawanie decyzji okrelaj¹cych zadania z zakresu
gospodarki lenej w³acicielom lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha, nie bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (art. 19 ust. 3),
4) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzania lasów nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa (art. 22 ust. 5),
5) nakazywanie w³acicielom lasu bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹, wykonywania zadañ zawartych
w uproszczonych planach urz¹dzania lasu (art. 24)
w zakresie:
a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej
(upraw lenych),
b) przebudowy drzewostanu,
c) pielêgnacji i ochrony lasu, w tym równie¿ ochrony przeciwpo¿arowej w zakresie:
 usuniêæ drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe a tak¿e z³omów i wywrotów,
 wykonywania zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej (upraw lenych) w wieku do 10 lat,

1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e w formie pisemnej rozwi¹zaæ
porozumienie za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
§4
1. Sprawy, w których postêpowanie zosta³o wszczête
przed dniem powierzenia podlegaj¹ za³atwieniu przez
organ przejmuj¹cy.
2. W przypadku rozwi¹zania porozumienia sprawy, w których postêpowanie nie zosta³o zakoñczone, przejmuje
do za³atwienia organ powierzaj¹cy.
§5
1. Organ przejmuj¹cy rozpatruj¹c powierzone sprawy stosuje przepisy Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
2. Organem odwo³awczym od decyzji administracyjnych
wydawanych przez Nadleniczych jest Samorz¹dowe
Kolegium Odwo³awcze ul. Podwale Przedmiejskie 30
w Gdañsku.
§6
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2002 r.
Starosta
Powiatu Sztumskiego
Osob Pe³ni¹ca funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski

Nadleniczy
Nadlenictwa Kwidzyn
W. Kosecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 901, 902
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Aneks Nr 1 do porozumienia
z dnia 20 lutego 2002 r.
Do porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 2002 roku
pomiêdzy Starostwem Sztumskim reprezentowanym
przez:
Pana Ryszarda Zdzieb³owskiego,
a
Nadleniczyn Nad1enictwa Kwidzyn, reprezentowanym
przez:
Pana Wies³awa Koseckiego,
w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach, nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa.
§1
W treci porozumienia, dotycz¹cej podstawy prawnej
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 zamiast: ,,(Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.) wpisuje siê: ,,(j.t. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679),
 po ww. przepisach dodaje siê wyra¿enie: ,,oraz § 3
rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w spawie zasad wspó³dzia³ania Lasów Pañstwowych ze starostami w zakresie sporz¹dzania
planów zalesienia i uproszczonych planów urz¹dzania lasu, szkoleñ, nadzoru nad wykonywaniem prac
zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek (Dz. U.
2002 r. Nr 12, poz. 121).
§2
§ 1, ust. 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Nakazywanie w³acicielom lasu, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹, obowi¹zków okrelonych w art. 13
ustawy o lasach, wykonywanie zadañ zawartych w
uproszczonych planach urz¹dzania lasu lub decyzji, okrelaj¹cej zadania z zakresu gospodarki lenej (art. 24) w
zakresie:
d) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej (upraw
lenych),
e) przebudowy drzewostanu
f) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
 usuwania drzew opanowanych przez organizmy
szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
 zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej
(upraw lenych) w wieku do 10 lat,
 zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
§3
W § 1, ust. 1 porozumienia dodaje siê punkt 9 w brzmieniu:
9) Prowadzenie nadzoru i czynnoci kontrolnych w zakresie wykonywania zalesienia zgodnie z ustawa z
dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz. 764).
W przypadku stwierdzenia upraw o udatnoci mniejszej ni¿ 70% czynnoci kontrolnych dokona komisja
z³o¿ona z przedstawicieli Nadlenictwa oraz Starostwa Powiatowego.
§4
Zmienia siê treæ § 1, ust 2 ww. porozumienia w sposób nastêpuj¹cy:
Prowadzenie spraw, o których mowa w ust. 1 dotyczy
aktualnego obszaru geodezyjnego oraz powierzchni nowo

za³o¿onych upraw lenych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
do porozumienia.
§5
Organem odwo³awczym od decyzji administracyjnych
wydawanych przez Nadlenictwo jest Wojewoda Pomorski, 80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27.
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Niniejszy aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Nadleniczy Nadlenictwa Kwidzyn, a dwa Starosta Sztumski.
Starosta
Osoba Pe³ni¹ca Funkcjê
Organów Powiatu
R. Zdzieb³owski

Nadleniczy
Nadlenictwa Kwidzyn
W. Kosecki
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UCHWA£A Nr XLI/327/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 2 marca 2002 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Miasta i
Gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1
pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2 i 4, art. 71 ust. 1 i 3, art. 72 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón.
zm.):
§1
1. Przeznacza siê do sprzeda¿y budynki i lokale mieszkalne bêd¹ce przedmiotem najmu, nale¿¹ce do zasobu
mieszkaniowego Miasta i Gminy Sztum. Decyzjê o rozpoczêciu sprzeda¿y lokali w budynku podejmuje Zarz¹d Miasta i Gminy.
2. Sprzeda¿y nie podlegaj¹:
1) lokale w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub rozbiórki
2) lokale socjalne,
3) lokale wynajête za zap³atê czynszu wolnego,
4) lokale wynajête osobom uznanym przez Zarz¹d Miasta i Gminy za kadrê niezbêdn¹ w gminie,
5) lokale przystosowane dla osób niepe³nosprawnych,
6) lokale, których najemcy posiadaj¹ zaleg³oci w op³atach na rzecz zarz¹dcy budynku lub gminy,
7) budynki i lokale, których najemcy posiadaj¹ tytu³
prawny do innego budynku lub lokalu mieszkalnego.
§2
1. Nabywc¹ budynku lub lokalu mieszkalnego bêd¹cego
przedmiotem najmu mo¿e byæ wy³¹cznie jego najemca.
2. Sprzeda¿ lokalu nie obci¹¿onego umow¹ najmu nastêpuje w drodze przetargu w trybie odrêbnych przepisów.
3. Dopuszcza siê sprzeda¿ lokali, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 3, 4, 5, w przypadku sprzeda¿y w danym
budynku wszystkich pozosta³ych lokali.
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Poz. 902, 903
§3

1. Budynki i lokale mieszkalne s¹ sprzedawane wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste lub ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêci nieruchomoci gruntowej.
2. Rozporzadzenie gruntem nastêpuje w formie jednolitej dla wszystkich nabywców lokali w danej nieruchomoci, okrelonej przez Zarz¹d Miasta i Gminy.
§4
1. Cenê budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wartoæ
gruntu ustala siê w wysokoci równej wartoci okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. Przy sprzeda¿y budynków lub lokali powsta³ych w
wyniku adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych na
koszt najemców cenê sprzeda¿y ustala siê w ten sposób, ¿e wartoæ rynkow¹ budynku lub lokalu pomniejsza siê o wartoæ rynkow¹ nak³adów koniecznych na
adaptacjê, których szacunku dokonuje rzeczoznawca
maj¹tkowy, sposób ten nie dotyczy ustalenia wartoci
gruntu.
§5
Przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych na rzecz
ich najemców stosuje siê bonifikatê. Bonifikata liczona
jest od wartoci budynku lub lokalu oraz od wartoci
u³amkowej czêci gruntu lub wysokoci pierwszej op³aty
za u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêci gruntu i wynosi:
1) 50% przy sprzeda¿y na raty,
2) 70% przy sprzeda¿y w drodze jednorazowej wp³aty,
3) do 80% przy sprzeda¿y domów jednorodzinnych,
(wysokoæ ulgi ustala Zarz¹d Miasta i Gminy).
§6
1. Cena sprzeda¿y ustalona zgodnie z § 5 ust. 1 mo¿e byæ
na wniosek nabywcy roz³o¿ona na raty, z tym ¿e pierwsza rata, p³atna przed zawarciem aktu notarialnego, nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20% ceny; pozosta³a czêæ mo¿e
byæ roz³o¿ona do 10 rat rocznych, p³atnych do 31 marca ka¿dego roku wraz z oprocentowaniem w wysokoci 1/5 zmiennej stopy oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego bankom przez NBP.
2. Wierzytelnoæ gminy w stosunku do nabywcy z tytu³u,
o którym mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, którego przedmiotem jest nieruchomoæ
podlegaj¹ca sprzeda¿y.
§7
1. Nabywca budynku lub lokalu mieszkalnego pokrywa
koszty nale¿nego podatku VAT, zawarcia umowy notarialnej oraz inne koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomoci do sprzeda¿y tj:
 koszty wyceny,
 koszty podzia³u nieruchomoci przy sprzeda¿y budynku jednorodzinnego,
 koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 nabywca pokrywa w
formie zaliczki, przed dokonaniem przez Gminê okrelonych w ust. 1 czynnoci.
§8
Je¿eli nabywca zby³ lub wykorzysta³ lokal lub budynek
na inne cele ni¿ mieszkaniowe przed up³ywem 5 lat, li-
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cz¹c od dnia jego nabycia od gminy, zobowi¹zany jest
do zwrotu gminie kwoty równej udzielonej bonifikacie po
jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc
Uchwa³y Rady Miejskiej:
 Nr XLVII/389/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie
zasad sprzeda¿y budynków i lokali z zasobu mienia
gminy z jednoczesnym zbyciem udzia³u do gruntu,
 Nr XLVII/388/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie
wytypowania do sprzeda¿y budynków i lokali z zasobu mienia gminy z jednoczesnym zbyciem udzia³u do gruntu.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. Oleksiak

903
UCHWA£A Nr XXXI/315/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Kinicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaæ nastêpuj¹ce nazwy ulicom w Kinicach (za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y  mapa):
1) Lena  od dzia³ki nr 624 w kierunku na po³udnie
do dzia³ki nr 645,
2) Zielona  od dzia³ki nr 625 w kierunku na zachód
do dzia³ki nr 609,
3) G³ówna  od dzia³ki nr 633/2 w kierunku na wschód
do dzia³ki 638,
4) Górna  od dzia³ki nr 670 w kierunku na wschód,
5) Myliwska  od dzia³ki nr 642/1 w kierunku na po³udnie do dzia³ki nr 645,
6) Sosnowa  od dzia³ki nr 590/6 w kierunku na zachód do dzia³ki nr 584/1,
7) wierkowa  od dzia³ki 641 w kierunku na pó³noc
do dzia³ki nr 609.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr 540/XL/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego.
Na podstawie art. 7 i art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5
czerwca l998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590) Sejmik Województwa uchwala
co nastêpuje:
§1
W Statucie Województwa Pomorskiego, przyjêtym
uchwa³¹ Nr 270/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 454
oraz Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 85, poz. 556) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 skrela siê ust. 5;
2) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) przygotowuje i wykonuje programy wojewódzkie, ubiegaj¹c siê
o ich finansowanie w ramach kontraktów wojewódzkich oraz ze róde³ zagranicznych, w szczególnoci z
funduszy Unii Europejskiej,;
3) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 skrela siê wyrazy których jest
za³o¿ycielem i których organizacjê oraz zasady dzia³ania okrela statutem lub regulaminem;
4) w § 5:
a) dodaje siê nowy ust. 2a w brzmieniu: 2a. W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla Województwa mog¹ byæ przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkañcami Województwa, których zasady i tryb okrela uchwa³a Sejmiku.,
b) w ust. 3 po wyrazach wybieraj¹ radnych do Sejmiku skrela siê wyraz Województwa;
5) w § 6:
a) po wyrazie Sejmik skrela siê wyraz Województwa,
b) w pkt 2 dodaje siê na koñcu wyrazy oraz nadawania im statutów,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) okrelenia tytu³ów
honorowych i odznak, zasad ich przyznawania, a
tak¿e ustanawiania herbu, flagi oraz insygniów i innych symboli Województwa;
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7.1. Sejmik obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Sejmiku w miarê potrzeby,
nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Sesje
mog¹ odbywaæ siê podczas jednego lub wiêcej posiedzeñ. Zawiadomienia o zwo³aniu sesji z do³¹czonym porz¹dkiem obrad, projektami uchwa³ oraz innymi materia³ami s¹ wysy³ane poczt¹ w terminie 14 dni przed planowan¹
sesj¹, a w szczególnych przypadkach dorêczane radnym nie póniej ni¿ na 5 dni przed sesj¹.
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2. Sejmik mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Sejmiku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranego Sejmiku zwo³uje
Przewodnicz¹cy Sejmiku poprzedniej kadencji w
ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników
wyborów do sejmików województw na obszarze
ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do Sejmiku.
4. Podczas pierwszej sesji radni w szczególnoci sk³adaj¹ lubowanie w brzmieniu okrelonym ustaw¹
oraz dokonuj¹ wyboru Przewodnicz¹cego Sejmiku.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranego Sejmiku do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Sejmiku prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Po wyborze Przewodnicz¹cy Sejmiku proponuje dalszy
porz¹dek obrad pierwszej sesji oraz termin sesji,
podczas której Sejmik dokona wyboru Marsza³ka.
6. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Sejmiku, Przewodnicz¹cy Sejmiku zobowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ
wymogi okrelone w ust. 1.
7. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 6 stosuje siê przepis ust. 2, z
tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
8. Na wniosek Marsza³ka Przewodnicz¹cy Sejmiku zobowi¹zany jest wprowadziæ do porz¹dku obrad
najbli¿szej sesji Sejmiku projekt uchwa³y, je¿eli
wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do
Sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Sejmiku.
9. Sesja Sejmiku lub jedno z jego posiedzeñ mo¿e
mieæ charakter uroczysty, je¿eli Sejmik zamierza:
1) uczciæ wa¿ne wydarzenia w historii Narodu Polskiego lub Województwa,
2) nadaæ honorowe tytu³y.
10. Sesje odbywaj¹ siê w siedzibie organów samorz¹du Województwa. Z inicjatywy co najmniej 10 radnych Sejmik mo¿e odbywaæ sesje wyjazdowe.;
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8.1. Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego oraz trzech wiceprzewodnicz¹cych
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Sejmiku, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku nie mog¹ wchodziæ w sk³ad Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy reprezentuje Sejmik na zewn¹trz. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ do reprezentowania Sejmiku wiceprzewodnicz¹cego, a je¿eli jest to niemo¿liwe  innego radnego.
4. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Sejmiku, zwo³ywanie sesji,
ustalanie w porozumieniu z Marsza³kiem listy
zaproszonych na sesjê goci, ustalanie porz¹dku obrad, liczby i rodzaju posiedzeñ oraz prowadzenie obrad. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ jednego z
wiceprzewodnicz¹cych. W przypadku nieobec-
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noci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
5. Sejmik odwo³uje Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Sejmiku, w trybie okrelonym w ust. 1.
6. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, Sejmik podejmuje uchwa³ê
w sprawie jej przyjêcia, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie
uchwa³y w tym terminie jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Sejmik z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6 Sejmik
na najbli¿szej sesji dokonuje wyboru nowego Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego.;
w § 10 skrela siê ust. 3;
w § 11 skrela siê ust. 1;
w § 12:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Radny utrzymuje
sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami,
a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Województwa postulaty i przedstawia je
organom Województwa do rozpatrzenia.,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców, a w swojej dzia³alnoci winien kierowaæ siê interesami Pañstwa Polskiego i dobrem wspólnoty samorz¹dowej Województwa.;
w § 17:
a) w ust. 8 w zdaniu drugim na koñcu dodaje siê wyrazy: po uzyskaniu zgody Przewodnicz¹cego Sejmiku,
b) dodaje siê nowy ust. 8a w brzmieniu: 8a. Terminy
posiedzeñ komisji ustala siê w taki sposób, aby
mogli w nich uczestniczyæ wszyscy radni.;
w § 18 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
Plan pracy komisji mo¿e obejmowaæ organizacjê
konferencji lub seminarium.;
w § 21:
a) w ust. 1 po wyrazie Sejmik skrela siê wyraz Województwa, po wyrazach wybiera Zarz¹d skrela siê wyraz Województwa,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Marsza³ek jako przewodnicz¹cy Zarz¹du,
2) dwaj wicemarsza³kowie,
3) dwaj cz³onkowie Zarz¹du.;
w § 23:
a) w ust. 1 wyrazy wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du
zastêpuje siê wyrazem wicemarsza³ka,
b) w ust. 3 wyraz wiceprzewodnicz¹cych zastêpuje
siê wyrazem wicemarsza³ków,
c) w ust. 5 po wyrazie Skarbnik skrela siê wyraz
Województwa;
w § 25 w ust. 2 wyrazy wiceprzewodnicz¹cych Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami wicemarsza³ków,
w Rozdziale III dodaje siê nowy podrozdzia³ Jawnoæ
dzia³ania w brzmieniu:
§ 25a.1. Dzia³alnoæ organów samorz¹du Województwa jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
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2. Jawnoæ dzia³ania obejmuje w szczególnoci
prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesjê Sejmiku i posiedzenia jego komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w
tym protoko³ów z posiedzeñ organów samorz¹du Województwa i komisji Sejmiku.
§ 25b.1. Gromadzenie i udostêpnianie dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
oraz aktów prawa miejscowego nale¿y do obowi¹zków Urzêdu Marsza³kowskiego.
2. Dokumenty udostêpniaj¹ kierownicy komórek
organizacyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego,
okrelonych w regulaminie organizacyjnym, o
którym mowa w § 22 pkt 10, a w przypadku
protoko³ów z sesji Sejmiku i posiedzeñ komisji
odpowiednio Przewodnicz¹cy Sejmiku i przewodnicz¹cy komisji.
3. Korzystanie z dokumentów mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego i obejmuje w szczególnoci wgl¹d do dokumentów oraz mo¿liwoæ sporz¹dzania kopii,
notatek i odpisów.
4. Udostêpnieniu podlegaj¹ wszystkie dokumenty, z wy³¹czeniem tych ich czêci, w których
znajduj¹ siê:
1) dane osobowe  je¿eli osoba której dotycz¹ nie
wyrazi³a zgody na ich ujawnienie,
2) dane obejmuj¹ce tajemnicê handlow¹,
3) informacje niejawne.
17) w § 26:
a) w ust. 3 po wyrazie Sejmik skrela siê wyraz
Województwa,
b) w ust. 4 po wyrazie Zarz¹d skrela siê wyraz
Województwa,
18) w § 28:
a) w ust. 1 wyrazy wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
zastêpuje siê wyrazem wicemarsza³ek,
b) w ust. 2 wyrazy wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem wicemarsza³kiem,
19) w § 31:
a) w ust. 1 wyrazy wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
zastêpuje siê wyrazem wicemarsza³kowie,
b) w ust. 2 po wyrazie Skarbnik skrela siê wyraz
Województwa,
20) § 32 otrzymuje brzmienie:
§ 32.1. Statut i jego zmiany podlegaj¹ uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2. Statut i jego zmiany podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Zmiany Statutu Województwa Pomorskiego zosta³y
uzgodnione z Prezesem Rady Ministrów.
§3
Zmiany Statutu Województwa Pomorskiego podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i wejd¹ w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J. Lisiecki
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UCHWA£A Nr 541/XL/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego.
Na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu pracy Sejmiku
Województwa Pomorskiego (Uchwa³a Nr 224/XXIV/2000
z dnia 20 listopada 2000 r.) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr
540/XL/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
zmian Statutu Województwa Pomorskiego; Sejmik Województwa uchwala co nastêpuje:
§1
Og³asza siê tekst jednolity Statutu Województwa Pomorskiego, stanowi¹cy Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Tekst jednolity Statutu Województwa Pomorskiego
uwzglêdnia zmiany wprowadzone przez § 1 Uchwa³y
Nr 540/XL/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego.
2. Tekst jednolity Statutu Województwa Pomorskiego nie
obejmuje § 2 i 3 Uchwa³y Nr 540/XL/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie zmian
Statutu Województwa Pomorskiego, przyjêtych Uchwa³¹
Nr 540/XL/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego, co nast¹pi w terminie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
J. Lisiecki
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 541/XL/02
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 marca 2002 r.
STATUT WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
(tekst jednolity)
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy Województwa Pomorskiego, zwanego dalej Województwem, tworz¹ z mocy prawa regionaln¹
wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Województwo ma osobowoæ prawn¹, a jego samodzielnoæ podlega ochronie s¹dowej.
3. Po³o¿enie geograficzne i granice Województwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego dzia³aj¹cych na jego
terenie prezentuje Za³¹cznik do niniejszego statutu.
4. Siedzib¹ organów samorz¹du Województwa Pomorskiego i Urzêdu Marsza³kowskiego jest miasto Gdañsk.
5. (skrelony).1)
1) Przez § 1 pkt uchwa³y Nr 541/XL/02 z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego.

6. Nazwy organów i funkcji wymienionych w niniejszym
statucie dotycz¹ organów i funkcji Województwa.
ROZDZIA£ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIA£ANIA
§2
1. Organy samorz¹du Województwa dzia³aj¹ na podstawie i w granicach okrelonych przez ustawy oraz niniejszy statut.
2. Samorz¹d Województwa:
1) wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i
na w³asn¹ odpowiedzialnoæ,
2) dysponuje mieniem wojewódzkim,
3) prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na
podstawie bud¿etu.
§3
1. Zadania samorz¹du Województwa okrela ustawa z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa,
zwana dalej ustaw¹, inne ustawy oraz porozumienia
i umowy.
2. W zakresie prowadzenia polityki rozwoju samorz¹d
Województwa:
1) wspó³pracuje z administracj¹ rz¹dow¹,
2)2) przygotowuje i wykonuje programy wojewódzkie,
ubiegaj¹c siê o ich finansowanie w ramach kontraktów wojewódzkich oraz ze róde³ zagranicznych, w
szczególnoci z funduszy Unii Europejskiej,
3) wykorzystuje dowiadczenia samorz¹dowe we
wspó³pracy z samorz¹dami krajów nadba³tyckich, a
tak¿e innych krajów,
4) dba o rozwój konkurencyjnoci Województwa, wykorzystuj¹c w tym celu szczególnie takie atrybuty
jak:
a) dostêp do morza,
b) wartoci historyczne, kulturowo-etniczne i jêzykowe,
c) walory turystyczne,
d) mo¿liwoci edukacyjne,
5) dokonuje analizy potrzeb mieszkañców Województwa w zakresie wykonywanych zadañ, a tak¿e analizuje ocenê skutecznoci ich realizacji,
6) wp³ywa na procesy przemian w taki sposób, aby
przebiega³y one w korzystnych dla spo³eczeñstwa
kierunkach,
7) realizuje politykê zrównowa¿onego rozwoju, wyrównywania szans, zwiêkszania aktywnoci gospodarczej i likwidowania bezrobocia w regionie,
8) kieruje siê zasad¹ pomocniczoci w stosunku do jednostek samorz¹du terytorialnego funkcjonuj¹cych na
obszarze Województwa.
§4
1. Samorz¹d Województwa realizuje swoje zadania przy
pomocy:
1) administracji samorz¹dowej zespolonej w Urzêdzie
Marsza³kowskim pod zwierzchnictwem Marsza³ka,
2)3) wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych.
2. Samorz¹d Województwa mo¿e zawieraæ porozumienia z innymi województwami oraz jednostkami lokal2) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 2 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
3) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 2 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
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nego samorz¹du terytorialnego w sprawie powierzenia
prowadzenia zadañ publicznych; mo¿e tak¿e w tym samym celu zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
ROZDZIA£ III
W£ADZE WOJEWÓDZTWA
MIESZKAÑCY WOJEWÓDZTWA

4.
5.

§5
1. Mieszkañcy Województwa podejmuj¹ rozstrzygniêcia:
1) bezporednio poprzez udzia³ w wyborach powszechnych i w referendum,
2) porednio poprzez swoich przedstawicieli dzia³aj¹cych w organach Województwa.
2. Mieszkañcy mog¹ rozstrzygaæ o wa¿nych sprawach
Województwa w drodze referendum, zwo³anego z inicjatywy Sejmiku lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2a.4) W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla Województwa mog¹ byæ
przeprowadzane na jego terytorium konsultacje, których zasady i tryb okrela uchwa³a Sejmiku.
3.5) Mieszkañcy Województwa wybieraj¹ radnych do Sejmiku. Sejmik jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
samorz¹du Województwa.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA
§6
6)Sejmik wykonuje zadania okrelone w art. 18 ustawy,
w innych ustawach, w niniejszym statucie, a ponadto podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) przyjêcia zadañ publicznych od innych województw
oraz jednostek lokalnego samorz¹du terytorialnego,
2)7) utworzenia, likwidacji i przekszta³cenia wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych
oraz nadawania im statutów,
3)8) okrelenia tytu³ów honorowych i odznak, zasad ich
przyznawania, a tak¿e ustanawiania herbu, flagi oraz
insygniów i innych symboli Województwa.

§ 79)
1. Sejmik obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Sejmiku w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³. Sesje mog¹ odbywaæ siê
podczas jednego lub wiêcej posiedzeñ. Zawiadomienia o zwo³aniu sesji z do³¹czonym porz¹dkiem obrad,
projektami uchwa³ oraz innymi materia³ami s¹ wysy³ane poczt¹ w terminie 14 dni przed planowan¹ sesj¹,
a w szczególnych przypadkach dorêczane radnym nie
póniej ni¿ na 5 dni przed sesj¹.
2. Sejmik mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Sejmiku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranego Sejmiku zwo³uje Przewodnicz¹cy Sejmiku poprzedniej kadencji w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do
4) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
5) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
6) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 5 lit. a) uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
7) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 5 lit. b) uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
8) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 5 lit. c) uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
9) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 6 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.

6.

7.
8.

9.

10.
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sejmików województw na obszarze ca³ego kraju lub
w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7
dni po og³oszeniu wyników wyborów do Sejmiku.
Podczas pierwszej sesji radni w szczególnoci sk³adaj¹ lubowanie w brzmieniu okrelonym ustaw¹ oraz
dokonuj¹ wyboru Przewodnicz¹cego Sejmiku.
Pierwsz¹ sesjê nowo wybranego Sejmiku do czasu
wyboru Przewodnicz¹cego Sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Po wyborze Przewodnicz¹cy Sejmiku proponuje dalszy porz¹dek obrad pierwszej sesji oraz termin sesji, podczas której
Sejmik dokona wyboru Marsza³ka.
Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Sejmiku, Przewodnicz¹cy Sejmiku zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi
okrelone w ust. 1.
Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 6 stosuje siê przepis ust. 2, z tym
¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Na wniosek Marsza³ka Przewodnicz¹cy Sejmiku zobowi¹zany jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Sejmiku projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d, a projekt wp³yn¹³ do Sejmiku co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Sejmiku.
Sesja Sejmiku lub jedno z jego posiedzeñ mo¿e mieæ
charakter uroczysty, je¿eli Sejmik zamierza:
1) uczciæ wa¿ne wydarzenia w historii Narodu Polskiego lub Województwa,
2) nadaæ honorowe tytu³y.
Sesje odbywaj¹ siê w siedzibie organów samorz¹du
Województwa. Z inicjatywy co najmniej 10 radnych
Sejmik mo¿e odbywaæ sesje wyjazdowe.
§ 810)

1. Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego
oraz trzech wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Sejmiku, w g³osowaniu tajnym.
2. Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku nie
mog¹ wchodziæ w sk³ad Zarz¹du.
3. Przewodnicz¹cy reprezentuje Sejmik na zewn¹trz. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ do reprezentowania Sejmiku wiceprzewodnicz¹cego, a je¿eli jest to niemo¿liwe  innego radnego.
4. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Sejmiku, zwo³ywanie sesji, ustalanie w porozumieniu z Marsza³kiem listy zaproszonych na sesjê
goci, ustalanie porz¹dku obrad, liczby i rodzaju posiedzeñ oraz prowadzenie obrad. Przewodnicz¹cy
mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ jednego z wiceprzewodnicz¹cych. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
5. Sejmik odwo³uje Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Sejmiku, w trybie okrelonym w ust. 1.
6. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, Sejmik podejmuje uchwa³ê w sprawie jej przyjêcia, nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od
10) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 7 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
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dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie uchwa³y w tym
terminie jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
przez Sejmik z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6 Sejmik na
najbli¿szej sesji dokonuje wyboru nowego Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego.;
§9
1)
2)
3)
4)
5)

Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
Zarz¹d,
Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku,
komisje,
kluby radnych,
co najmniej 15 radnych.
§ 10

1. Uchwa³y Sejmiku zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Sejmiku, w g³osowaniu jawnym lub jawnym imiennym,
chyba ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Sejmik mo¿e w formie uchwa³y podejmowaæ: rezolucje, apele, owiadczenia i stanowiska.
3. (skrelony).11)
§ 11
(skrelony).12)

1.
2. Szczegó³owe zasady i tryb pracy Sejmiku okrela
uchwa³a  Regulamin pracy Sejmiku Województwa
Pomorskiego.
§ 12
1. Radny wykonuje swoje obowi¹zki poprzez czynny
udzia³ w pracach Sejmiku i jego organów, a tak¿e w
innych organach i jednostkach organizacyjnych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany przez Sejmik.
2. Radnemu za jego pracê przys³uguj¹ diety, których wysokoæ i zasady wyp³aty okrela uchwa³a Sejmiku. Ponadto radnemu przys³uguje zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Radny obowi¹zany jest z³o¿yæ co roku, w terminie do
dnia 31 marca, owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok, w którym jest sk³adane owiadczenie,
oraz na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do Sejmiku. Radny sk³ada owiadczenie wed³ug wzoru okrelonego przez Prezesa Rady Ministrów. Pierwsze
owiadczenie radny sk³ada w ci¹gu 30 dni od objêcia
mandatu
4.13) Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich
organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane
przez mieszkañców Województwa postulaty i przedstawia je organom Województwa do rozpatrzenia.
5.14) Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców, a
w swojej dzia³alnoci winien kierowaæ siê interesami
Pañstwa Polskiego i dobrem wspólnoty samorz¹dowej Województwa.

11) Przez § 1 pkt 8 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
12) Przez § 1 pkt 9 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
13) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 10 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
14) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 10 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
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§ 13

1. Radnemu przys³uguje prawo zg³aszania interpelacji i
wystêpowanie z zapytaniami.
2. Adresatem interpelacji i zapytania jest Zarz¹d.
§ 14
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, zwane dalej klubami.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
3. Klub mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 5 radnych.
4. Klub pisemnie przekazuje Przewodnicz¹cemu Sejmiku:
1) informacjê o utworzeniu klubu, wraz z imienn¹ list¹ okrelaj¹c¹ sk³ad klubu, podpisan¹ przez
wszystkich cz³onków klubu,
2) informacjê o ka¿dorazowej zmianie liczby cz³onków
i sk³adu klubu.
5. Klub mo¿e wystêpowaæ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
opiniowaæ projekty dokumentów i uchwa³ przygotowywanych pod obrady Sejmiku, a ponadto przedstawiaæ swoje stanowisko w ka¿dej sprawie.
6. Klub mo¿e byæ utworzony przed pierwsz¹ sesj¹ nowo
wybranego Sejmiku i przedstawiæ kandydatów do pe³nienia funkcji w Sejmiku.
7. Klub reprezentuje jego przewodnicz¹cy lub osoba
przez niego upowa¿niona.
8. Klub przedstawia Przewodnicz¹cemu Sejmiku listê
swoich cz³onków wyznaczonych do pe³nienia roli sekretarzy podczas obrad sesji.
9. Klub dzia³a na podstawie w³asnego regulaminu.
10. Urz¹d Marsza³kowski zapewnia klubowi pomieszczenie oraz obs³ugê organizacyjn¹.
§ 15
1. Sejmik ze swego grona powo³uje uchwa³¹ komisje sta³e
i dorane.
2. Komisje s¹ organami Sejmiku i tylko jemu podlegaj¹.
§ 16
1. Komisja liczy do 10 cz³onków.
2. Sk³ad komisji okrela ka¿dorazowo odrêbna uchwa³a
Sejmiku.
3. Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego komisji
wybiera Sejmik w g³osowaniach jawnych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, sporód kandydatów zg³oszonych
przez cz³onków komisji w odrêbnych g³osowaniach.
4. Radny mo¿e pe³niæ funkcjê przewodnicz¹cego albo
wiceprzewodnicz¹cego tylko jednej komisji. Ograniczenie to nie dotyczy radnych pe³ni¹cych funkcje w komisjach doranych.
5. Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego komisji mo¿e odwo³aæ Sejmik na wniosek cz³onków komisji albo Przewodnicz¹cego Sejmiku, przy zachowaniu
trybu okrelonego w ust. 3.
6. W przypadku z³o¿enia przez przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cego komisji rezygnacji z pe³nionej
funkcji, Sejmik na najbli¿szym posiedzeniu podejmuje
uchwa³ê w sprawie jej przyjêcia. Postanowienie § 8 ust.
5 zdanie ostatnie stosuje siê odpowiednio.
7. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej dwóch
komisji, nie wiêcej jednak ni¿ trzech.
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§ 17

§ 19

1. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje i prowadzi posiedzenia oraz reprezentuje komisjê na zewn¹trz. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e powierzyæ wykonywanie tych czynnoci wiceprzewodnicz¹cemu, a je¿eli jest to niemo¿liwe  innemu cz³onkowi komisji.
2. Posiedzenia zwo³uje siê co najmniej raz na kwarta³, a
ponadto w ci¹gu 10 dni, je¿eli z inicjatyw¹ zwo³ania
posiedzenia wyst¹pi³a co najmniej po³owa cz³onków
komisji.
3. Prawo zwo³ania posiedzenia komisji przys³uguje Przewodnicz¹cemu Sejmiku w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) gdy posiedzenie komisji nie zosta³o zwo³ane w planowanym terminie,
2) gdy posiedzenie komisji nie zosta³o zwo³ane w trybie ustalonym w ust. 2.
4. Porz¹dek obrad komisji ustala jej przewodnicz¹cy. Porz¹dek obrad mo¿e byæ uzupe³niony przed jego zatwierdzeniem.
5. Komisja podejmuje uchwa³y w obecnoci co najmniej
po³owy swego sk³adu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W
sprawach formalnych przy równej liczbie g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji. W innych sprawach, je¿eli drugie g³osowanie nie rozstrzyga o podjêciu uchwa³y, komisja stwierdza, ¿e uchwa³y nie podjê³a.
6. Komisje mog¹ w porozumieniu z Przewodnicz¹cym
Sejmiku korzystaæ z pomocy ekspertów.
7. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ z g³osem
doradczym Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku, cz³onkowie Zarz¹du, a ponadto osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego komisji z jego inicjatywy
lub na wniosek innych cz³onków komisji.
8.15) Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w siedzibie organów samorz¹du Województwa. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wyjazdowe po uzyskaniu zgody Przewodnicz¹cego Sejmiku.
8a.16) Terminy posiedzeñ komisji ustala siê w taki sposób, aby mogli w nich uczestniczyæ wszyscy radni.
9. Obs³ugê administracyjn¹ komisji zapewnia Urz¹d Marsza³kowski.

1. Komisjami sta³ymi Sejmiku s¹:
1) Komisja Bud¿etu i Finansów,
2) Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej,
3) Komisja Polityki Gospodarczej,
4) Komisja Wspó³pracy Miêdzyregionalnej i Zagranicznej,
5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki ¯ywnociowej i
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
6) Komisja Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Rodziny,
7) Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu,
8) Komisja Ochrony rodowiska,
9) Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i Obronnoci,
10) Komisja Samorz¹du Terytorialnego,
11) Komisja Rewizyjna.
2. Komisje zajmuj¹ siê problemami, których tematyka
odpowiada nazwie komisji. Do komisji nale¿y:
1) opiniowanie odpowiedniej czêci projektu bud¿etu
Województwa, wskazanej w uchwale o trybie prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej,
2) opiniowanie zmian w bud¿ecie w toku jego realizacji,
3) opiniowanie projektu uchwa³y w sprawie zasad
udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych
oraz sposobu ich wykorzystania,
4) kontrolowanie wykonania uchwa³ Sejmiku, opiniowanie informacji i sprawozdañ sk³adanych przez
Zarz¹d, wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne lub inne jednostki zobowi¹zane do ich sk³adania,
5) opiniowanie porozumieñ z innymi jednostkami lokalnego samorz¹du terytorialnego w sprawie przejêcia lub przekazania zadañ.
3. Komisje w szczególnoci analizuj¹ i opiniuj¹ sprawy:
1) Komisja Bud¿etu i Finansów  projektu i zmian bud¿etu Województwa, projektu i zmian uchwa³y w
sprawie trybu prac nad projektem bud¿etu oraz zbycia przedmiotów, o których mowa w art. 59 ustawy,
2) Komisja Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz programów i planów zwi¹zanych z
rozwojem Województwa,
3) Komisja Polityki Gospodarczej  zaopatrzenia w energiê i paliwa, dróg wojewódzkich, komunikacji i transportu oraz korzystania z wojewódzkich obiektów i
urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
4) Komisja Wspó³pracy Miêdzyregionalnej i Zagranicznej  wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i
organizacjami samorz¹dowymi w kraju i za granic¹,
5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki ¯ywnociowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich  ochrony gruntów rolnych i zwierz¹t, kierunków zmian strukturalnych i likwidowania bezrobocia na terenach wiejskich, doradztwa rolniczego, owiaty na wsi i edukacji oraz
infrastruktury technicznej, melioracji i ochrony przeciwpowodziowej,
6) Komisja Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Rodziny  profilaktyki i opieki zdrowotnej oraz poprawy warunków ¿ycia spo³ecznego i zawodowego,
7) Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu  uczelni
wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych, szkó³ publicznych w tym artystycznych, ochrony i u¿ytkowania obiektów kultury, dzia³alnoci kulturalnej, instytucji filmowych oraz kultury fizycznej,

§ 18
1.17)
2.
3.

4.
5.
6.

Komisje mog¹ pracowaæ wed³ug planów zatwierdzanych przez Sejmik. Plan pracy komisji mo¿e obejmowaæ organizacjê konferencji lub seminarium.
Zawiadomienie pisemne o posiedzeniu, porz¹dek obrad i materia³y radni powinni otrzymaæ co najmniej na
10 dni przed terminem posiedzenia.
W sprawach pilnych cz³onkowie komisji mog¹ byæ zawiadamiani telegraficznie i telefonicznie nie póniej ni¿
trzy dni przed terminem posiedzenia. Postanowienie
§ 7 ust. 5 zdanie drugie stosuje siê odpowiednio.
W zakresie dzia³ania komisji realizowane s¹ funkcje
opiniodawcze i analityczne.
Komisje wspó³pracuj¹ ze sob¹.
Komisje mog¹ do³¹czyæ do opiniowanych projektów
uchwa³ alternatywne propozycje jako wnioski mniejszoci.

15) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 11 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
16) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 11 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
17) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 12 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
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8) Komisja Ochrony rodowiska  ochrony przyrody
i krajobrazu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Przyrody, Inspekcji Ochrony rodowiska oraz prac geologicznych i korzystania z wód dorzecza,
9) Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i Obronnoci  ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej oraz zakwaterowania si³ zbrojnych,
10) Komisja Samorz¹du Terytorialnego  Statutu Województwa, regulaminowe, zmian w podziale terytorialnym i inne dotycz¹ce ustroju Województwa.
4. Komisje dorane powo³ywane s¹ do wykonania okrelonych zadañ i ulegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Sejmiku
na wniosek Przewodnicz¹cego Sejmiku. W toku dzia³ania komisji doranych Przewodnicz¹cy Sejmiku mo¿e
kierowaæ do nich inne sprawy zwi¹zane z powierzonymi zadaniami. Do komisji doranych stosuje siê przepisy § 16 ust. 1-3 oraz 5 i 6, a tak¿e § 17 i § 18 ust. 2-6.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest powo³ana przez Sejmik w celu
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych.
2. Komisja Rewizyjna pracuje w pe³nym sk³adzie lub wy³ania co najmniej 3-osobowe zespo³y kontrolne. Komisja rewizyjna mo¿e postanowiæ, ¿e do sk³adu zespo³u
kontrolnego powo³a cz³onków innych komisji, w liczbie nie przekraczaj¹cej po³owy liczby cz³onków zespo³u.
3. Komisja Rewizyjna na podstawie zatwierdzonego przez
Sejmik planu pracy dokonuje kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek
organizacyjnych pod wzglêdem legalnoci, rzetelnoci i gospodarnoci, a ponadto kontroluje:
1) wywi¹zywanie siê Zarz¹du oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych z zadañ
ustawowych, statutowych i regulaminowych,
2) wykonywanie uchwa³ Sejmiku i odpowiednio Zarz¹du,
3) dzia³alnoæ finansow¹ i gospodarcz¹ samorz¹du Województwa.
4. Komisja Rewizyjna wyniki swojej pracy przedstawia do
zatwierdzenia Sejmikowi. O przyjêciu wyników pracy i
wniosków Sejmik rozstrzyga w drodze g³osowania.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje:
1) w oparciu o opinie pozosta³ych komisji  wykonanie bud¿etu Województwa i na tej podstawie opracowuje wniosek o udzielenie lub nieudzielenie Zarz¹dowi absolutorium, który kieruje do regionalnej
izby obrachunkowej,
2) wnioski o odwo³anie Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków.
6. Komisja Rewizyjna przygotowuje projekty rozstrzygniêæ
w sprawach skarg na dzia³alnoæ Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków, wnoszonych i rozpatrywanych
w trybie przewidzianym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
7. Komisja Rewizyjna zawiadamia Marsza³ka o:
1) terminie planowanej kontroli,
2) sk³adzie zespo³u kontrolnego,
3) przedmiocie i zakresie kontroli.
8. Zarz¹d, poszczególni cz³onkowie Zarz¹du, a tak¿e w

zakresie swej w³aciwoci kierownicy komórek organizacyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego i kierownicy wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹:
1) udzielaæ zespo³owi kontroluj¹cemu powo³anemu
przez Komisjê Rewizyjn¹ wszelkich informacji,
2) udostêpniaæ materia³y i dokumenty niezbêdne w pracy Komisji Rewizyjnej lub zespo³u kontrolnego, chyba ¿e sprzeciwiaj¹ siê temu przepisy prawa.
9. Do Komisji Rewizyjnej maj¹ zastosowanie przepisy § 16
i 17 oraz § 18 ust. 2-4.
ZARZ¥D WOJEWÓDZTWA
§ 21
1.18) Sejmik wybiera Zarz¹d w liczbie 5 cz³onków. Zarz¹d
jest organem wykonawczym samorz¹du Województwa.
2.19) W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Marsza³ek jako przewodnicz¹cy Zarz¹du,
2) dwaj wicemarsza³kowie,
3) dwaj cz³onkowie Zarz¹du.
§ 22
Zarz¹d realizuje zadania samorz¹du Województwa nale¿¹ce do jego wy³¹cznej kompetencji, a tak¿e:
1) przedk³ada komisjom Sejmiku niezbêdne do ich pracy
dokumenty oraz udziela na bie¿¹co wyczerpuj¹cej informacji o dzia³aniach zwi¹zanych z przygotowywaniem aktów prawnych, których uchwalenie le¿y w kompetencji Sejmiku,
2) wykonuje uchwa³y Sejmiku,
3) na wniosek Przewodnicz¹cego Sejmiku zawiera umowy z ekspertami,
4) przygotowuje i przedk³ada Sejmikowi sprawozdania,
o których mowa w art. 18 pkt 16 ustawy,
5) przygotowuje projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z objanieniami, a tak¿e projekty zmian tej uchwa³y,
6) sporz¹dza sprawozdania z wykonania bud¿etu,
7) przygotowuje projekty strategii rozwoju województwa,
planu zagospodarowania przestrzennego i programów
wojewódzkich, a tak¿e je wykonuje,
8) organizuje wspó³pracê ze strukturami samorz¹du regionalnego w innych krajach oraz z miêdzynarodowymi zrzeszeniami i organizacjami regionalnymi, w oparciu o przyjête przez Sejmik priorytety,
9) kieruje, koordynuje i kontroluje dzia³alnoæ wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, w
tym powo³uje i odwo³uje ich kierowników lub zatrudnia w sposób okrelony innymi ustawami,
10) uchwala regulamin organizacyjny Urzêdu Marsza³kowskiego.
§ 23
1.20)

Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez Marsza³ka, a w razie jego nieobecnoci  przez
wicemarsza³ka.
2. Marsza³ek, planuj¹c posiedzenie Zarz¹du, umieszcza
18) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 13 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
19) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 13 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
20) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 14 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
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w porz¹dku obrad miêdzy innymi punkty dotycz¹ce
przyjêcia protokó³u z poprzedniego posiedzenia oraz
informacjê o realizacji podjêtych na nim uchwa³.
3.21) Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego
Zarz¹du Marsza³ek wskazuje, który z wicemarsza³ków
w pierwszej kolejnoci sk³ada owiadczenia woli w razie jego nieobecnoci.
4. Zarz¹d obraduje kolegialnie w sk³adzie co najmniej 3osobowym.
5.22) W posiedzeniach Zarz¹du uczestniczy z g³osem doradczym Skarbnik.
6. Zarz¹d w granicach swoich kompetencji rozpatruje
sprawy w drodze uchwa³. W przypadkach wynikaj¹cych z przepisów szczególnych Zarz¹d podejmuje decyzje lub postanowienia.
7. Rozstrzygniêcia Zarz¹du zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym przy zwyk³ej wiêkszoci g³osów. W razie równej
liczby g³osów decyduje g³os Marsza³ka.
§ 24
1. Do zadañ Marsza³ka nale¿¹ sprawy okrelone ustaw¹,
innymi ustawami i niniejszym statutem, w tym:
1) organizowanie pracy Zarz¹du i Urzêdu Marsza³kowskiego,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Województwa,
3) reprezentowanie Województwa na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego, zdrowia
i ¿ycia oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne Marsza³ek podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du. Czynnoci podjête w tym trybie wymagaj¹ przedstawienia ich
do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 25
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Marsza³ek, je¿eli przepisy
szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2.23) Marsza³ek mo¿e upowa¿niæ wicemarsza³ków, pozosta³ych cz³onków Zarz¹du, pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego i jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.
JAWNOÆ DZIA£ANIA24)
§ 25a
1. Dzia³alnoæ organów samorz¹du Województwa jest
jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania obejmuje w szczególnoci prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesjê
Sejmiku i posiedzenia jego komisji, a tak¿e dostêpu do
dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów z posiedzeñ organów samorz¹du Województwa i komisji Sejmiku.
§ 25b
1. Gromadzenie i udostêpnianie dokumentów wynikaj¹21) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 14 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
22) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 14 lit. c) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
23) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 15 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
24) Dodany przez § 1 pkt 16 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.
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cych z wykonywania zadañ publicznych oraz aktów prawa miejscowego nale¿y do obowi¹zków Urzêdu Marsza³kowskiego.
2. Dokumenty udostêpniaj¹ kierownicy komórek organizacyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego, okrelonych w
regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 22
pkt 10, a w przypadku protoko³ów z sesji Sejmiku i posiedzeñ komisji odpowiednio Przewodnicz¹cy Sejmiku i przewodnicz¹cy komisji.
3. Korzystanie z dokumentów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego i obejmuje
w szczególnoci wgl¹d do dokumentów oraz mo¿liwoæ sporz¹dzania kopii, notatek i odpisów.
4. Udostêpnieniu podlegaj¹ wszystkie dokumenty, z wy³¹czeniem tych ich czêci, w których znajduj¹ siê:
1) dane osobowe  je¿eli osoba której dotycz¹ nie wyrazi³a zgody na ich ujawnienie,
2) dane obejmuj¹ce tajemnicê handlow¹,
3) informacje niejawne.
ROZDZIA£ IV
MIENIE WOJEWÓDZTWA
I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 26
1. Mieniem Województwa jest w³asnoæ i inne prawa
maj¹tkowe nabyte przez Województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
2. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych
podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia
Województwa nie nale¿¹cego do innych wojewódzkich
osób prawnych.
3.25) Sejmik uchwala zasady przejêcia lub zbycia mienia.
4.26) Zarz¹d gospodaruje mieniem Województwa w granicach okrelonych ustawami.
§ 27
1. Samorz¹d Województwa prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu.
2. Zasady opracowania projektu bud¿etu i stopieñ jego
szczegó³owoci okrela Sejmik odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Dyspozycja rodkami pieniê¿nymi mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie w granicach ustalonych uchwa³¹ bud¿etow¹.
4. Wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej Zarz¹d przedk³ada Sejmikowi informacje o stanie mienia Województwa.
§ 28
1.27)

Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych Województwa sk³ada dwu cz³onków Zarz¹du, przy czym
jednym z nich powinien byæ Marsza³ek lub wicemarsza³ek.
2.28) Owiadczenia woli mo¿e z³o¿yæ tak¿e osoba upowa¿niona przez Zarz¹d ³¹cznie z Marsza³kiem lub wicemarsza³kiem.
25) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 17 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
26) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 17 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
27) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 18 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
27) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 18 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
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§ 29

§1

1. Stron¹ wystêpuj¹c¹ w umowach jest samorz¹d Województwa, reprezentowany przez Zarz¹d, w którego
imieniu dzia³a dwóch cz³onków Zarz¹du. Postanowienie § 28 stosuje siê odpowiednio.
2. P³atnikiem zobowi¹zañ finansowych Województwa jest
Urz¹d Marsza³kowski.

Przyjmuje siê regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 30
1. Pracodawc¹ jest Urz¹d Marsza³kowski oraz wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne.
2. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcê dokonuj¹:
1) Sejmik lub w zakresie ustalonym w odrêbnej uchwale Przewodnicz¹cy Sejmiku  wobec Marsza³ka,
2) Marsza³ek  wobec cz³onków Zarz¹du,
3) Marsza³ek  wobec pozosta³ych pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wobec kierowników samorz¹dowych jednostek organizacyjnych bêd¹cych
samodzielnymi pracodawcami samorz¹dowymi,
4) kierownik samorz¹dowej jednostki organizacyjnej,
bêd¹cej samodzielnym pracodawc¹  wobec pracowników tej jednostki.
§ 31
1.29)

Marsza³ek, wicemarsza³kowie oraz pozostali cz³onkowie Zarz¹du s¹ zatrudnieni na podstawie wyboru.
2.30) Skarbnik (g³ówny ksiêgowy bud¿etu Województwa)
jest zatrudniany na podstawie powo³ania.
3. Pozostali pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudniani na
podstawie umowy o pracê.
ROZDZIA£ VI
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 3231)
1. Statut i jego zmiany podlegaj¹ uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2. Statut i jego zmiany podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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UCHWA£A Nr XXIX/224/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada
Gminy Subkowy, po zasiêgniêciu opinii Komisji Owiaty,
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
29) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 19 lit. a) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
30) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 19 lit. b) uchwa³y o której mowa w
przypisie 1.
31) Brzmienie ustalone przez § 1 pkt 20 uchwa³y o której mowa w przypisie 1.

§2
Jednorazowe stypendia przyznawane s¹ na koniec II
semestru ze rodków bud¿etowych wyszczególnionych
w rozdz. 85415 bud¿etu Gminy Subkowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIX/224/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
REGULAMIN
przyznawania jednorazowego stypendium
dla uczniów za wyniki w nauce
§1
O stypendia za wyniki w nauce mog¹ ubiegaæ siê:
a) uczniowie klas V i VI szkó³ podstawowych,
b) uczniowie gimnazjum,
uczêszczaj¹cy do szkó³ na terenie Gminy Subkowy,
zwani dalej uczniami.
§2
1. Stypendium otrzymaæ mog¹ uczniowie bêd¹cy:
1) laureatami b¹d finalistami:
a) konkursów miêdzynarodowych i ogólnopolskich,
b) konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
lub
2) laureatami konkursów szczebla powiatowego lub
3) osi¹gaj¹cy szczególnie wysokie wyniki w nauce 
rednia ocen w I i II semestrze wynosz¹ca minimum
dla:
a) ucznia szko³y podstawowej  5,1,
b) ucznia gimnazjum  5,0.
2. Warunkiem niezbêdnym do otrzymania stypendium dla
uczniów, o których mowa w ust. 1 jest ponadto:
a) poziom wiedzy ogólnej w ka¿dym z przedmiotów
na ocenê minimum dobr¹,
b) sprawowanie wzorowe,
c) aktywna dzia³alnoæ na rzecz szko³y i rodowiska
gminnego.
§3
1. Wnioski o przyznanie stypendiów sk³adaæ mog¹:
a) uczniowie lub ich rodzice,
b) dyrektorzy szkó³,
c) rady pedagogiczne lub rady szkó³,
d) samorz¹d uczniowski.
2. Do ka¿dego wniosku nale¿y za³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie kryteriów okrelonych w regulaminie.
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3. Wnioski nale¿y sk³adaæ nie póniej ni¿ na 10 dni przed
zakoñczeniem roku szkolnego do Urzêdu Gminy Subkowy.
4. Wzór wniosku okrela za³¹cznik Nr 1.
§4
1. Z³o¿one wnioski podlegaj¹ ocenie formalnej i merytorycznej przez powo³an¹ w tym celu komisjê stypendialn¹, w sk³adzie:
a) cz³onek Zarz¹du Gminy  jako przewodnicz¹cy komisji,
b) cz³onek Komisji Owiaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Gminy,
c) pracownik ds. owiaty w Urzêdzie Gminy.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1 przedstawiona zostaje
w formie protokó³u.
§5
Decyzjê okrelaj¹c¹ liczbê i wysokoæ stypendiów podejmuje Zarz¹d Gminy w formie uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y,
4) granicach opracowania  nale¿y przez to rozumieæ
granice obowi¹zywania planu pokazane na rysunku
planu,
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
§3
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UCHWA£A Nr XLIV/557/02
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 24 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowomieszkaniowej 11 Listopada w rejonie ulicy Szczeciñskiej i 11 Listopada w S³upsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26,
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón.
zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej 11 Listopada w rejonie ulicy Szczeciñskiej i
11 Listopada w S³upsku. Nowe opracowanie nosiæ
bêdzie nazwê: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Szczeciñska  11 Listopada.
2. Granice zmiany planu obejmuj¹ obszar po³o¿ony w
rejonie ulic Szczeciñskiej i 11 Listopada, który zosta³
okrelony na rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ zmiany dotychczasowego planu
jest ustalenie nowych warunków architektoniczno-budowlanych dla terenu projektowanego w obowi¹zuj¹cym planie na cele funkcji us³ugowej z podzia³em terenu dla realizacji inwestycji i zagospodarowania ró¿nych
inwestorów i w ró¿nym czasie, na cele realizacji kompleksowego zagospodarowania us³ugowego przez jednego inwestora (lub grupy inwestorów realizuj¹cych
wspólne przedsiêwziêcie  Centrum Handlowe), z
niezbêdnym uzbrojeniem w zakresie infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zieleni¹ izolacyjn¹.

Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia dla terenu objêtego opracowaniem,
2) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) okrelenie lokalnych zasad i standardów kszta³towania zabudowy,
4) okrelenie warunków zagospodarowania terenu w tym
równie¿ linii zabudowy i gabarytów obiektów,
5) ustalenie zasad i warunków podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane,
6) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 2
Ustalenia warunków zabudowy
terenu i kszta³towania architektury
§4
1. Ustala siê funkcjê zgodn¹ z ustalonym na rysunku planu przeznaczeniem podstawowym terenów w granicach opracowania, wed³ug oznaczeñ u¿ytych na rysunku planu.
2. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej,
b) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych do
prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego,
c) trwa³ych zespo³ów zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
trwa³ych elementów ma³ej architektury i reklamy
oraz obiektów terenowych sportowo-rekreacyjnych,
d) ogólnodostêpnych parkingów dla samochodów
osobowych dla prawid³owej obs³ugi funkcji podstawowej.
§5
1. W granicach zmiany planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
a) zabudowa mo¿e byæ sytuowana tylko w granicach
okrelonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
(NLZ),
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b) ustala siê ogólnodostêpnoæ ca³ego obszaru objêtego
zmian¹ planu, poza terenami których ograniczenie
(ogrodzenia) wymaga technologia projektowanych
obiektów,
c) nieprzekraczalna wysokoæ zabudowy do II kondygnacji naziemnych i nie przekraczaj¹ca 10 m od poziomu
terenu,
d) intensywnoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wskanika 0,50,
e) zalecane kszta³towanie jednorodnej zblokowanej zabudowy (z mo¿liwoci¹ rozcz³onkowania bry³y obiektu
handlowo-us³ugowego lub obiektów handlowo-us³ugowych),
f) planowana zabudowa powinna siê charakteryzowaæ
wysokimi walorami architektonicznymi,
g) ustala siê koniecznoæ realizacji pasów zieleni izolacyjnej od strony pó³nocnej (w s¹siedztwie istniej¹cej zabudowy mieszkalnej/oraz od strony zachodniej/w s¹siedztwie istniej¹cej i realizowanej zabudowy sakralnej),
h) od strony kocio³a niezale¿nie do zieleni izolacyjnej
nale¿y zrealizowaæ trwa³¹ przes³onê architektoniczn¹
nawi¹zuj¹c¹ do charakteru zabudowy sakralnej,
i) od strony ulicy Szczeciñskiej oraz ulicy 11 Listopada,
ustala siê koniecznoæ obsadzenia terenu zieleni¹ izolacyjn¹,
j) planowane przeniesienie stacji redukcyjno-pomiarowej
II0 do naro¿nika ulic Szczeciñskiej i 11 Listopada. Teren stacji redukcyjno-pomiarowej jak równie¿ bezporednie s¹siedztwo, powinno byæ zagospodarowane
jako teren zieleni urz¹dzonej o wysokich walorach kompozycyjnych. Ogrodzenie w/w terenu powinno stanowiæ ciany dla rolin pn¹cych, mo¿e byæ wkomponowane w skarpê,
k) zespo³y parkingowe dla samochodów osobowych nale¿y lokalizowaæ od strony ulicy Szczeciñskiej i ulicy
11 Listopada  w poziomie parteru,
l) na obszarze objêtym opracowaniem nie przewiduje siê
miejsc do sta³ego parkowania samochodów ciê¿arowych,
m) w ramach planowanego zagospodarowania terenu
Centrum Handlowego nale¿y zabezpieczyæ 40o-45o
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
n) projektowane w ramach dokumentacji technicznej drogi wewnêtrzne powinny uwzglêdniaæ i zabezpieczyæ dojazd do terenu stacji redukcyjno-pomiarowej IIo,
o) wszystkie ulice kategorii D winny byæ wyposa¿one w
garby spowalniaj¹ce ruch,
p) w ramach zespo³u us³ugowego nale¿y uwzglêdniæ przebieg planowanych ci¹gów pieszych  okrelonych na
rysunku planu. Wyznaczone ci¹gi piesze powinny byæ
wykonane jako ogólnodostêpne  bez prawa ich wygradzania,
q) dojcia, dojazdy, parkingi oraz miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych nale¿y przewidzieæ w
granicach w³asnej dzia³ki,
r) ci¹gi piesze i dojazdy nale¿y wykonaæ z nawierzchni
pozwalaj¹cej na wjazd pojazdów dostawczych,
s) ustala siê koniecznoæ wykonania dwóch wjazdów na
teren opracowania w relacji prawoskrêtnej tj. z ulicy
Szczeciñskiej i z ulicy 11 Listopada (zgodnie z rysunkiem planu). Realizacja w/w wjazdów oraz zainwestowanie terenu projektowanego Centrum Handlowego
wymaga równoleg³ego uwzglêdnienia planowanego

niezbêdnego zwiêkszenia przekrojów jezdni ulic
Szczeciñskiej i 11 Listopada. Planowane poza granicami niniejszego planu (ale objête obowi¹zuj¹cym
planem zagospodarowania przestrzennego) przebudowy uk³adu komunikacyjnego dotycz¹:
 wykonania drugiej jezdni ulicy 11 Listopada (minimum na odcinku Bora-Komorowskiego  Szczeciñska) lub wykonania poszerzenia jezdni od strony Centrum Handlowego,
 wyd³u¿enia istniej¹cego prawego pasa ruchu ulicy Szczeciñskiej (przynajmniej do planowanego
wjazdu Centrum Handlowego),
t) niezbêdne prace drogowe zwi¹zane z przebudow¹
uk³adu drogowego winny byæ wykonane na koszt
inwestora buduj¹cego Centrum Handlowe.
2. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczenia:
Planowana relokacja istniej¹cej stacji redukcyjnej z
dzia³ki 284/1. Wyposa¿enie technologiczne planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej IIo powinno zapewniæ zachowanie strefy zagro¿enia wybuchem nie wiêkszej jak 8,0 m. Strefê zagro¿enia wybuchem wygrodziæ.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej
§6
W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
1) zaopatrzenie w wodê planowanym przy³¹czem wodoci¹gowym, które nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. 11 Listopada,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych i technologicznych planowanym przy³¹czem kanalizacji sanitarnej,
które nale¿y w³¹czyæ do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada. cieki technologiczne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
musz¹ odpowiadaæ wskanikom ustalonym przez u¿ytkownika sieci i obowi¹zuj¹cym normatywom. Wykonaæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
3) odprowadzenie wód opadowych planowanym przy³¹czem kanalizacji deszczowej, które nale¿y w³¹czyæ do
istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada lub w ul. Szczeciñskiej. cieki deszczowe przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyciæ ze
zwi¹zków ropopochodnych i piasku w separatorach do
wartoci ustalonych przez u¿ytkownika sieci,
4) osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
5) odpady komunalne i komunalno-podobne po wstêpnej segregacji sk³adowaæ w kontenerach i pojemnikach
na utwardzonym placu i wywoziæ w miejsce wskazane
przez Urz¹d Miejski w S³upsku (np. wysypisko w Bierkowie). Odpady poprodukcyjne sk³adowaæ w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym placu i zagospodarowaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo. Sposób postêpowania z odpadami poprodukcyjnymi uzgodniæ z Prezydentem Miasta S³upska.
6) pod³¹czenie do sieci ruchu telefonicznego w oparciu o
istniej¹ce uzbrojenie teletechniczne zlokalizowane w ulicy 11 Listopada (zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A. Zak³ad
Telekomunikacji w S³upsku),
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7) pod³¹czenie do sieci elektroenergetycznej w oparciu
o pod³¹czenie do istniej¹cego pola liniowego 15 kV
nr 30 sekcji II w rozdzielni na terenie GPZ Szczeciñska
(zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Zak³ad Energetyczny w S³upsku),
8) pod³¹czenie do sieci gazowej niskiego cinienia w ul.
11 Listopada planowanym przy³¹czem gazowym,
9) przebudowê istniej¹cej sieci gazowej niskiego i redniego cinienia,
10) pozostawienie istniej¹cej sieci cieplnej dla której ustala
siê s³u¿ebnoæ w³aciciela terenu przez który jest prowadzona,
11) zaopatrzenie w ciep³o z miejskiej sieci cieplnej po³o¿onej w granicach planu,
12) projektowane sieci nale¿y prowadziæ w ci¹gach pieszo-jezdnych,
13) dojazd z przyleg³ych ulic Szczeciñskiej i 11 Listopada/zgodnie z § 5 pkt 1 niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 4
Inne ustalenia
§7
1. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich:
nale¿y zachowaæ warunki ustalone przepisami zawartymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 140, z pón. zm.),
2. Zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci zaliczanej do
szczególnie szkodliwej dla rodowiska i zdrowia ludzi.
3. Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej ograniczyæ do granic w³asnoci.
4. Ustala siê zakaz wszelkiej dzia³alnoci powoduj¹cej
powstanie promieniowania niejonizuj¹cego oraz wibracji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ludzi i rodowiska.
5. Ze wzglêdu na wystêpowanie nasypów o du¿ych mi¹¿szociach, przed przyst¹pieniem do projektów technicznych obiektów kubaturowych, nale¿y uszczegó³owiæ istniej¹ce badania geologiczne gruntu.
6. Nale¿y uwzglêdniæ wymagania obrony cywilnej w tym:
drogi ewakuacji ludnoci, pomieszczenia na budowle
ochronne czêciowo przygotowane, owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne obiektów umo¿liwiaj¹ce szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej. Teren
opracowania jest objêty zasiêgiem akustycznym syreny alarmowej w³¹czonej do scentralizowanego radiowego systemu alarmowego miasta S³upska.
7. Na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla kompleksu handlowego o powierzchni powy¿ej 3 ha nale¿y wykonaæ ocenê oddzia³ywania na rodowisko.
8. Po oddaniu obiektu do u¿ytku nale¿y monitorowaæ
poziom ha³asu, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm ha³asu dla terenów s¹siednich, wymagane jest wykonanie ekranów akustycznych.
9. Nale¿y prowadziæ sta³y monitoring terenu stacji redukcyjno-pomiarowej.
Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
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przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§9
W granicach terenu objêtego zmian¹ planu/okrelonych na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y/trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
11 Listopada  uchwalonego Uchwa³¹ Nr XLVIII/521/98
Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 24, poz. 168 z dnia 29 marca
1998 r.).
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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Warszawa, 20 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-820/999-A/3/2002/AS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802),
na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego PRATERM Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie posiadaj¹cego statystyczny numer indentyfikacyjny REGON: 01126669742, zwanego dalej Przedsiêbiorstwem z dnia 23 kwietnia 2002 r.,
uzupe³niony pismem z dnia 14 maja 2002 r., w sprawie
zmiany taryfy dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 13
listopada 2001 r. Nr OWA-820/999-A/10/2001/II/AS
postanawiam
zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ z dnia 13 li-
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stopada 2001 r. Nr OWA-820/999-A/10/2001/II/AS, która
to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce koncesje na:
1) wytwarzanie ciep³a: z dnia 15 marca 2000 r., nr WCC/
843/999/W/3/2000/EG, zmienion¹ w dniu 9 sierpnia
2001 r., nr WCC/843A/999/W/3/2001/ASA oraz w dniu
10 maja 2002 r., nr WCC/843B/999/W/OWA/2002/AS,
2) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a: z dnia 15 marca 2000 r.,
nr PCC/899/999/W/3/2000/EG, zmienion¹ w dniu 9 sierpnia 2001 r., nr PCC/899A/999/W/3/2001/ASA oraz w dniu
10 maja 2002 r., nr PCC/899B/999/W/OWA/2002/AS,
prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na terenie dwóch miejscowoci: Sztumu w województwie pomorskim oraz Porêby w województwie l¹skim.
Pismem z dnia 23 kwietnia 2002 r. (bez znaku), uzupe³nionym w dniu 14 maja 2002 r. (bez znaku) Pan Edward
Kowalewski  Prezes Zarz¹du spó³ki PRATERM S.A. z siedzib¹ w Warszawie, przed³o¿y³ wniosek o zmianê taryfy dla
ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 13 listopada 2001 r., nr
OWA-820/999-A/10/2001/II/AS, przedsiêbiorstwu energetycznemu o nazwie: Relpol Centrum Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Warszawie, w
zwi¹zku z przekszta³ceniem go w przedsiêbiorstwo energetyczne o nazwie: PRATERM Spó³ka Akcyjna z siedzib¹
w Warszawie.
Z przedstawionych w toku postêpowania dokumentów
wynika, ¿e przedsiêbiorca: PRATERM Spó³ka Akcyjna z
siedzib¹ w Warszawie wst¹pi³ we wszystkie prawa i obowi¹zki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ koncesjonariusza, p.n.
Relpol Centrum Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z seidzib¹ w Warszawie, w tym równie¿ prawo prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a oraz na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a,
w obu wymienionych na wstêpie miejscowociach.
Poniewa¿ po analizie przedstawionego przez Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia uzna³em, ¿e wnioskowane zmiany w ww. taryfie nie naruszaj¹ obowi¹zuj¹cych postanowieñ Prawa energetycznego oraz, ¿e za dokonaniem tych zmian przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa, a nie sprzeciwiaj¹ siê im przepisy szczególne, postanowi³em  w zwi¹zku w szczególnoci z treci¹
art. 155 Kpa  orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Central-

nego Urzêdu Regulacji Energetyki  ul. Canaletta 4,
00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3
pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, zmiana
taryfy zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa l¹skiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddzia³u Centalnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Otrzymuj¹:
1. PRATERM Spó³ka Akcyjna
ul. Bronis³awa Czecha 36
04-555 Warszawa
2. Wojewoda Pomorski
3. Wojewoda l¹ski
ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A
W taryfie dla ciep³a przedsiêbiorstwa energetycznego
Relpol Centrum Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr OWA-820/999-A/10/2001/II/AS z dnia 13 listopada 2001 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Na stronie tytu³owej: Relpol Centrum Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie: PRATERM S.A.
2. W czêci ogólnej, w punkcie 1  Objanienia pojêæ i
skrótów u¿ywanych w taryfie":
a) pojêcie Ustawa otrzymuje brzmienie:
Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802).
b) pojêcie Dostawca otrzymuje brzmienie:
Dostawca  PRATERM S.A. w Warszawie, dostarczaj¹ca odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y lub umowy o wiadczenie us³ug przesy³owych
zawartej z odbiorc¹.
3. W czêci ogólnej, punkt 2  Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o  otrzymuje brzmienie:
PRATERM S. A. w Warszawie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a, w tym eksploatacji wêz³ów
cieplnych w budynkach mieszkalnych, us³ugowych,
u¿ytecznoci publicznej oraz przemys³owych na terenie miast: Sztum w województwie Pomorskim i Porêba w województwie l¹skim.
Na prowadzon¹ dzia³alnoæ PRATERM Spó³ka Akcyjna w Warszawie posiada nastêpuj¹ce koncesje:
 na wytwarzanie ciep³a  Nr WCC/843/999/W/3/2000/
EG z dnia 15 marca 2000 r. ze zmian¹ Nr WCC/843A/
999/W/3/2001/ASA z dnia 9 sierpnia 2001 r. oraz Nr
WCC/843B/999/W/OWA/2002/AS z dnia 10 maja
2002 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  Nr PCC/899/
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999/W/3/2000/EG z dnia 15 marca 2000 r. ze zmian¹
Nr PCC/899A/999/W/3/2001/ASA z dnia 9 sierpnia
2001 r. oraz Nr PCC/899B/999/W/OWA/2002/AS z
dnia 10 maja 2002 r.
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Szczecin, dnia 21 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OSZ-820/2696-C/27/2002/II/BS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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. 1 i art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.
348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i 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, z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr
154, poz. 1800 i poz. 1802)
po rozpatrzeniu wniosku
Pana Edwarda Kmity prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA z siedzib¹ w Koszalinie posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 330004413
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorc¹ zawartego w pimie z dnia 10 maja 2002 r., (bez znaku), które
wp³ynê³o do tutejszego Oddzia³u w dniu 17 maja 2002 r.,
w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w drugiej taryfie dla ciep³a
do dnia 30 czerwca 2002 r.,
postanawiam
przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w drugiej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ Nr OSZ-820/2696-A/16/2001/II/BS z dnia
12 marca 2001 r., i zmienionej decyzj¹ Nr OSZ-820/2696B/21/2001/II/BS z dnia 10 maja 2001 r., do dnia 30 czerwca 2002 r.,
UZASADNIENIE
Na wniosek Przedsiêbiorcy Pana Edwarda Kmity prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA z siedzib¹ w Koszalinie, posiadaj¹cego koncesje z dnia 28 listopada 1998 r. Nr WCC/659/2696/U/2/98/BK (zmienion¹
decyzjami Prezesa URE z dnia 21 wrzenia 2000 r., nr WCC/
659A/2696/W/3/2000/ZJ, z dnia 21 sierpnia 2001 r., nr
WCC/659B/2696/W/3/2001/BK oraz z dnia 15 kwietnia
2002 r., nr WCC/659C/2696/0SZ-12/2002/JC) na wytwarzanie ciep³a i nr PCC/693/2696/U/2/98/BK (zmienion¹
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decyzjami Prezesa URE z dnia 21 wrzenia 2000 r., nr PCC/
693A/2696/W/3/2000/ZJ, z dnia 21 sierpnia 2001 r., nr PCC/
693B/2696/W/3/2001/BK oraz z dnia 15 kwietnia 2002 r.,
nr PCC/693C/2696/0SZ-12/2002/JC) na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu 12 marca 2001 r. decyzj¹ Nr OSZ820/2696-A/16/2001/II/BS Prezes URE zatwierdzi³ taryfê
dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorcê. Decyzj¹ z dnia
10 maja 2001 r. Nr OSZ-820/2696-B/21/2001/II/BS na wniosek Przedsiêbiorcy Prezes URE postanowi³ zatwierdziæ
zmianê w obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a. Okres obowi¹zywania, bazowych cen i stawek op³at, ustalony zosta³ do dnia 31 maja 2002 r.
W pimie z dnia 10 maja 2002 r., (bez znaku), Przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w drugiej
taryfie dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2002 r.
Ponadto w dniu 24 kwietnia 2002 r. do OT URE wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorcy o zatwierdzenie trzeciej taryfy dla ciep³a, zawarty w pimie z dnia 23 kwietnia 2002 r.,
(bez znaku), i z tym dniem wszczête zosta³o postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a.
Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania drugiej taryfy nie
zagrozi bezpieczeñstwu dostaw ciep³a, a tak¿e nie naruszy interesu odbiorców ciep³a.
Przedsiêbiorca sk³adaj¹c wniosek o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania cen i stawek op³at w drugiej taryfie
dla ciep³a skorzysta³ z przewidzianej z art. 155 Kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis
szczególny oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub
s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione
powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla ciep³a w zakresie okresu jej obowi¹zywania.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji  w ca³oci lub
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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, informacja o zmia-
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nie okresu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a zostanie skierowana do og³oszenia na koszt Przedsiêbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno  Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
W. Kêpa
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe Hydronika
ul. Zwyciêstwa 219
71-410 Koszalin
2. Pan Stanis³aw Wzi¹tek
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wa³y Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Pan Andrzej Nowakowski
Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodleg³oci 16/18
60-967 Poznañ
4. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
Ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
5. a/a
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Gdañsk, dnia 29 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/212-A/2080/32/2002/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000
r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802)
na wniosek
z dnia 28 maja 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kwidzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170161027
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem

postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
820/212-A/16/2000/II/KK, zmienion¹ decyzjami z dnia 14
wrzenia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/18/2001/II/DS, z dnia
31 grudnia 2001 r. Nr OGD  820/212-A/20/2001/II/MS,
z dnia 24 stycznia 2002 r. Nr OGD  820/212-A/23/2002/
II/JG, z dnia 25 lutego 2002 r. Nr OGD  820/212-A/665/
2002/II/JG, z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz z dnia 9 maja
2002 r. Nr OGD  820/212-A/1687/30/2002/II/JK w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych
stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/210/212/U/2/
98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
 obrót ciep³em Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia 6 padziernika 1998 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr
OGD  820/212-A/16/2000/II/KK i og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 wrzenia 2000 r. (Nr 84, poz. 547). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at
zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2001 r.
W dniu 27 czerwca 2001 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a. W toku
tego¿ postêpowania, decyzj¹ z dnia 30 lipca 2001 r. Nr
OGD  820/212-A/5/2001/III/SA, Prezes URE ustali³ wysokoæ wspó³czynnika korekcyjnego Xw okrelaj¹cego projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a.
Pismem z dnia 13 sierpnia 2001 r. znak: 921/2001,
Przedsiêbiorstwo wnios³o odwo³anie od ww. decyzji. Na
wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia 11 wrzenia 2001 r. znak:
1056/2001, z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: 1998/12/24/
2001, z dnia 22 stycznia 2002 r. znak: 162/2001 i z dnia 19
lutego 2002 r. znak 309/2001, z uwagi na wniesione odwo³anie, Prezes URE szeciokrotnie wyd³u¿a³ okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w drugiej taryfie, ostatnio do dnia 31 maja 2002 r.
Pismem z dnia 29 maja 2002 r. znak: 838/2002 Przedsiêbiorstwo ponownie zwróci³o siê do Prezesa URE z
wnioskiem o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania aktualnej Taryfy dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2002 r. W
uzasadnieniu ww. wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o
miêdzy innymi, i¿ aktualnie toczy siê postêpowanie odwo³awcze od decyzji Prezesa URE Nr OGD  820/212-A/
5/2001/III/SA z dnia 30 lipca 2001 r., a poniewa¿ nie widzi
mo¿liwoci rozpatrzenia odwo³ania przez S¹d Okrêgowy
w Warszawie  S¹d Antymonopolowy do dnia 31 maja
2002 r.  niniejszy wniosek jest zasadny.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE ponownie uzna³, i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nr OGD 
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820/212-A/16/2000/II/KK w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciep³a, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych stawek op³at. Dlatego te¿, na
podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto
postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej
wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem akta odwo³ania od decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2001 r. Nr
OGD  820/212-A/5/2001/III/SA zosta³y przekazane do
S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych
stawek op³at zawartych w drugiej taryfie pozwoli na ich
dalsze stosowanie.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
Z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o.
ul. S³oneczna 1
82-500 Kwidzyn
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2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/79C/408/W/OGD/2002/BP
W dniu 7 maja 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Bytowie, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 25 wrzenia 1998 r. Nr WCC/79/408/U/
1/98/BT, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 8 listopada 2000 r. Nr
WCC/79A/408/W/3/2000/MJ i sprostowan¹ postanowieniem z dnia 14 listopada 2000 r. Nr WCC/79B/408/U/3/
2000/MJ, udzielono Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Bytowie, koncesji
na wytwarzanie ciep³a na okres do 30 wrzenia 2008 r.,
okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie
2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismami z dnia 11 marca 2002 r. o znakach: 193/I/2002
i 194/I/2002 Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z likwidacj¹ kot³owni lokalnej o mocy zainstalowanej 0,07 MWt. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta wynik³a w zwi¹zku
z podjêt¹ uchwa³¹ wspólnoty mieszkaniowej dotycz¹c¹
sposobu ogrzewania mieszkañ.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z
dnia 25 wrzenia 1998 r. Nr WCC/79/408/U/1/98/BT, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 8 listopada 2000 r., Nr WCC/79A/
408/W/3/2000/MJ i sprostowan¹ postanowieniem z dnia
14 listopada 2000 r. Nr WCC/79B/408/U/3/2000/MJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
Z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/937A/1737/W/5/2002/KK
W dniu 9 maja 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Dalkia Sopot Sp. z o. o. z siedzib¹ w Sopocie, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 912, 913, 914

 1910 

zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/937/1737/
W/3/2000/ZJ udzielono przedsiêbiorstwu Dalkia Sopot Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Sopocie, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 30 listopada 2010 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 27 marca 2002 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ iloci róde³ i
wynikaj¹c¹ z tego zmian¹ ³¹cznej mocy zainstalowanej w
ród³ach, w których prowadzona bêdzie dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie wytwarzania ciep³a. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformowa³, i¿ zmiana ta
wynika³a z przejêcia przez Przedsiêbiorstwo czterech nowych gazowych róde³ ciep³a, zlokalizowanych w Sopocie przy ul. Poniatowskiego 8, ul. Lipowej 9, ul £okietka
23 oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 oraz zbyciem na
rzecz Gminy Miasta Sopotu jednego gazowego ród³a
ciep³a, zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Majkowskiego 19. W zwi¹zku z tym ogólna liczba eksploatowanych
przez Przedsiêbiorstwo róde³ ciep³a wzros³a do 33 róde³, a ³¹czna moc zainstalowana uleg³a zwiêkszeniu o 0,46
MW, tj. do wielkoci 7,11 MW.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/937/1737/W/
3/2000/ZJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
G. Liss
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1037/3696/W/3/2002/MJ
oraz
PCC/1023/3696/W/3/2002/MJ
W dniu 29 maja 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy 
Pana Benedykta Edwarda Nowaka prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ NASZA ENERGIA B.
NOWAK, 82-400 Sztum, Czernin, ul. Sadowa 2, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie
Pan Benedykt Edward Nowak prowadz¹cy dzia³alnoæ

gospodarcz¹ pod nazw¹ NASZA ENERGIA  B. NOWAK,
82-400 Sztum, Czernin, ul. Sadowa 2 zosta³ wpisany do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w dniu 14 maja 2001 r.,
spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje
rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych oraz nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, i¿ nie
zachodz¹ wobec niego okolicznoci okrelone w art. 33
ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na okres 10
lat zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski
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Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji z dnia 3 czerwca 2002 r. Nr OGD-820/
514-A/5/2002/III/KK odmawiaj¹cej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a sporz¹dzonej przez Przedsiêbiorstwo
Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
54, poz. 348 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo
energetyczne oraz § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
na wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a ustalonej
przez zainteresowanego.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 3 czerwca 2002 r. wydano decyzjê o odmowie
zatwierdzenia przedstawionej zmiany taryfy dla ciep³a, z
uwagi na stwierdzenie niezgodnoci z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy  Prawo
energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 3 czerwca 2002 r.
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§3

UCHWA£A Nr XXXIV/4/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 27 maja 2002 r.

Uchyla siê uchwa³ê Rady Miasta Pucka Nr XIX/3/00 z
dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie podzia³u miasta na obwody g³osowania.
§4

w sprawie podzia³u miasta na obwody g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust 2 i 3 oraz art. 31 ust. 1 Ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr
95 poz. 602, Nr 160 poz. 1060, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr
89 poz. 971, z 2002 r. Nr 23 poz. 220), oraz art. 18 ust 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220) Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, podlega
og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§1
Tworzy siê na obszarze miasta Puck sta³e obwody g³osowania, których granice i oznakowanie okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania o numerze 6
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Pucku.
Nr
obwodu
1.
2.

3.

4.

5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
R. Gabriel-Wêglowski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/4/2002
z dnia 27 maja 2002 r.

GRANICE OBWODU
ulice: Hieronima Derdowskiego, Piotra Dunina, Kaprów, Klifowa, Aleksandra Majkowskiego Nr 1, 6, 8, 10, 12,
Polna, Przebendowskiego Nr 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, Rozgard,Szyprów
ulice: Abrahama, I Armii Wojska Polskiego bez Nr 16A i 31, Bosmañska, Jachtowa, Kapitañska, Kaszubska,
Komandorska, Aleksandra Majkowskiego Nr 14, 16, 18, Pomorska, Przebendowskiego Nr od 1 do 15,
Rybacka,,Józefa Wybickiego
ulice: Aleja Ceynowy, Aleja Kociuszki, Aleja lipowa, Bogus³awa, Gdañska, Judyckiego, Kocielna, £¹kowa,
1-go Maja, 12 Marca, Marynarska, Mêczenników Pianicy, M³yñska, Morska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego,
Nowy wiat, Plac Obroñców Wybrze¿a, Plac Wolnoci, Pokoju, Sambora, Sienkiewicza, Sobieskiego, Wa³owa,
Zamkowa, ¯eglarzy
ulice: I Armii Wojska Polskiego 16A i 31, Adama Asnyka, Cechowa, Czeladnicza, Dworcowa, Fryzjerska, Gen.
Józefa Hallera, Kolejowa, Marii Konopnickiej, 10 – go Lutego, Adama Mickiewicza, Antoniego Miotka,
Mistrzowska, Nowa, Elizy Orzeszkowej, Ignacego Paderewskiego, Piekarska , Franciszka Sêdzickiego, Stolarska,
Szewska, Szkutnicza, kmdr.E. Szystowskiego, lusarska, Wejhera, Wejherowska, Z³otnicza
ulice: Brzozowa, Bukowa, Chopina, Dêbowa, G³ogowa, Jaminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika,
Kraszewskiego, Matejki, Mestwina, Augustyna Necla, C.K. Norwida, Miko³aja Reja, S³owackiego, Swarzewska,
Ks. Bernarda Sychty, Topolowa,Ludwika Waryñskiego, ¯arnowiecka, ¯eromskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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