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§1

UCHWA£A Nr XXXI/216/2001
Rady Gminy Luzino
dnia 11 padziernika 2001 r.

Ustala siê dla Gminy Luzino 18 (s³ownie: osiemnacie)
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

w sprawie zmiany § 3 Uchwa³y Rady Gminy Luzino
Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pó.zm.) oraz
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm.) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê brzmienie dotychczasowego § 3 Uchwa³y
Rady Gminy Luzino Nr IV/28/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r.
w sprawie wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu.
2. Po zmianie § 3 Uchwa³y, o której mowa w pkt 1 niniejszej uchwa³y, otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: Cofniêcie zezwolenia w przypadku:
1) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w ustawie z dnia 26 padziernika
1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, a w szczególnoci sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim i nietrzewym,
2) powtarzaj¹cego siê, w miejscu sprzeda¿y lub najbli¿szej okolicy, zak³ócenia porz¹dku publicznego w
zwi¹zku ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych przez
dan¹ placówkê,
wymaga zasiêgniêcia opinii Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Luzinie.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1232
UCHWA£A Nr XXXI/217/2001
Rady Gminy Luzino
dnia 11 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm.) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1233
UCHWA£A Nr XXVIII/6/2001
Rady Miasta w Pucku
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w gminie miasto Puck.
Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1984 r., Nr 34 poz.
184 z 1987 r., Nr 33 poz. 180 z 1989 r., Nr 35 poz. 192 z
1990 r., Nr 34 poz. 198 , Nr 73 poz. 431 z 1991 r., Nr 73
poz. 321 i Nr 94 poz. 419 z 1993, Nr 40 poz. 184 z 1996 r.,
Nr 127 poz. 593 z 1997 r., Nr 88 poz. 554 , Nr 113 poz.
732, Nr 121 poz. 770 z 1998 r., Nr 106 poz. 668 oraz z
2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 60
poz. 610), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Nr 13 poz.
74, zm. z 1996 r. Nr 58 poz. 261, z 1997 r., Nr 107, poz.
686, Dz.U.z 1997 r. Nr 113, poz. 734, z 1997 r. Nr 106 poz.
679, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, z 1998 r. Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, z 2000 r. Nr 91 poz. 1009, z
2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Miasta w Pucku uchwala co
nastêpuje:
§1
W programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w gminie miasto Puck stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXII/18/00 Rady Miasta w Pucku z
dnia 15 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dodaje siê rozdzia³ V w nastêpuj¹cym brzmieniu:
V. Zasady wynagradzania cz³onków Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pucku:
 Ustala siê nastêpuj¹ce wynagrodzenie dla
cz³onków Komisji:
1) przewodnicz¹cy Komisji 120 z³ miesiêcznie;
2) cz³onkowie Komisji 100 z³ miesiêcznie;
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/20/00 Rady Miasta w Pucku z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia
cz³onków Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Pucku.
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§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
R. Gabriel-Wêglowski

1234
UCHWA£A Nr XXVIII/4/2001
Rady Miasta w Pucku
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Puck.
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.
496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.
679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z
1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26
poz. 306, 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) Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Miasta Puck wraz z za³¹cznikami
uchwalonego Uchwa³¹ Rady Miasta w Pucku Nr III/1/94 z
dnia 12 padziernka 1994 r. wraz ze zmianami uchwalonymi uchwa³ami Rady Miasta w Pucku Nr XIII/1/96 z dnia
5 lutego 1996 r., Nr XVI/1/96 z dnia 20 czerwca 1996 r.,
Nr XIII/3/97 z dnia 21 marca 1997 r. i Nr X/2/99 z dnia 26
padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 36 ust. 1 skrela siê s³owa: chyba, ¿e Rada
postanowi inaczej.
2. Po ust. 1 dodaje siê nowy ust. 1a o brzmieniu: wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidywanych ustaw¹.
3. Skrela siê § 37.
4. Dodaje siê czêæ VIIa w brzmieniu:
Czêæ VII a
Zasady dostêpu: korzystanie przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji Rady i Zarz¹du.
5. Po § 88 dodaje siê § 88 a w brzmieniu:
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:
1) protoko³y z sesji;
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady w tym Komisji Rewizyjnej;
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du;
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du;
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady;
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
6. Po § 88a dodaje siê § 88b w brzmieniu: Dokumenty, o których mowa w § 88a i udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Miasta, w godzinach przyjmowania interesantów.
7. Po § 88b dodaje siê § 88c w brzmieniu:
1. Z dokumentów wymienionych w § 88a ust. 1 oby-

watele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi,
fotografowaæ je lub kopiowaæ.
3. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika Urzêdu.
8. Po § 88c dodaje siê par 88d w brzmieniu:
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w § 88a ust. 1, ich fotografii oraz odbitek
kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za uwierzytelnienie notatki oraz za uwierzytelnienie fotografii reguluj¹ przepisy Ustawy z
dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U.
Nr 86, poz. 960).
4. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej ustalana jest Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta
Puck.
9. Po § 88d dodaje siê § 88c w brzmieniu:
Uprawnienia okrelone w § 88a  88d nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê,Komisjê lub Zarz¹d Uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
W § 2 ust. 2 otrzymuje treæ: Miasto Puck obejmuje
obszar o powierzchni 4,94 km2. Granice Miasta okrelone s¹ na planie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Statutu
Miasta wraz z wykazem ulic.
§3
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) wykaz ulic,
2) wykaz komunalnych jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych Miastu stanowi¹cy odpowiednio za³¹czniki Nr 1 i 4 do Statutu Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
R. Gabriel-Wêglowski
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu
Gminy Miasta Puck
WYKAZ KOMUNALNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH PODPORZ¥DKOWANYCH
MIASTU PUCK
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zalubin Polski z Morzem w Pucku.
2. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Pucku.
3. Miejski Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.
4. Szko³a Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.
5. Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.
6. Stra¿ Miejska w Pucku.

Za³¹cznik Nr 1 do § 2 ust. 2
Statutu Gminy Miasta Puck
WYKAZ ULIC W MIECIE PUCK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Abrahama
Adama Asnyka
I Armii Wojska Polskiego
Bogus³awa
Bosmañska
Brzozowa
Bukowa
Cechowa
Aleja Ceynowy
Chopina
Czeladnicza
Hieronima Derdowskiego
Dêbowa
Piotra Dunina
Dworcowa
Fryzjerska
Gdañska
G³ogowa
genera³a Józefa Hallera
Jaminowa
Jachtowa
Judyckiego
Kasztanowa
Kaszubska
Komandorska
Kaprów
Klifowa
Kapitañska
Klonowa
Kolejowa
Marii Konopnickiej
Kopernika
Kocielna
Aleja Kociuszki
Kraszewskiego
Aleja Lipowa
10-go Lutego
£¹kowa
1-go Maja
Aleksandra Majkowskiego
12-go Marca
Marynarska
Matejki
Mestwina
Mêczenników Pianicy
Adama Mickiewicza
Antoniego Miotka
Mistrzowska
M³yñska
Morska
Morskiego Dywizjonu Lotniczego
Augustyna Necla
C.K.Norwida
Nowa
Nowy wiat
Plac Obroñców Wybrze¿a
Elizy Orzeszkowej
Ignacego Paderewskiego
Piekarska

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Pokoju
Polna
Pomorska
Przebendowskiego
Miko³aja Reja
Rozgard
Rybacka
Sambora
Franciszka Sêdzickiego
Sienkiewicza
S³owackiego
Sobieskiego
Stolarska
Swarzewska
Ks. Bernarda Sychty
kmdr. E. Szystowskiego
Szewska
Szkutnicza
Szyprów
lusarska
Topolowa
Wa³owa
Ludwika Waryñskiego
Wejhera
Wejherowska
Plac Wolnoci
Józefa Wybickiego
Zamkowa
Z³otnicza
¯arnowiecka
¯eglarzy
¯eromskiego
Park Nowowiejskiego
Park Przyjani

1235
UCHWA£A Nr XXXII/230/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Gardeja na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz zgodnie art. 109,
ust. 1, 110, ust. 1 i 2, 112, 116, ust. 1, 2, 3 i 4, 117, ust. 1 i
2, 118, 124 i 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz 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, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623)
i w oparciu o treæ art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31
stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr
133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz.
452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr
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84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085) oraz Uchwa³y Nr XIV/81/
99 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 padziernika 1999 r. w
sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy Gardeja
oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych
towarzysz¹cych projektowi bud¿etu i Uchwa³y Nr XVI/102/
2000 Rady Gminy w Gardei z dnia 2 lutego 2000 r. o zmianie Uchwa³y Nr XIV/81/99 Rady Gminy w Gardei z dnia
27 padziernika 1999 r. w sprawie procedury uchwalania
bud¿etu gminy Gardeja oraz rodzaju i szczegó³owoci
materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi
bud¿etu Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy Gardeja na 2002
rok w wysokoci 11.227.234 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci 992.405 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
2) dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 80.000 z³otych.
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy Gardeja na 2002
rok w wysokoci 11.695.234 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na wydatki bie¿¹ce kwotê 10.417.201 z³otych
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
5.325.306 z³otych,
b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
ustawami 992.405 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3*,
c) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy 100.000 z³otych,
d) wydatki remontowe 211.000 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
3. Wydatki maj¹tkowe 1.278.033 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
4. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych 75.148 z³otych.
5. Wprowadza siê zmiany do planu wieloletnich zadañ
inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoci 468.000 z³otych
sfinansuje siê z nastêpuj¹cych róde³:
1) zaci¹gniêcie po¿yczki w wysokoci 750.000 z³otych,
2) rozdysponowanie nadwy¿ki bud¿etowej w kwocie
282.000 z³otych.
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 7*.

Zak³adu bud¿etowego i rodka specjalnego:
 przychody  1.351.202 z³otych
 wydatki  1.286.242 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.
2. Uchwala siê dotacjê przedmiotow¹ dla:
1) Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei w wysokoci 147.000 z³otych,
3) Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Gardei w wysokoci 30.000 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
3. Uchwala siê dotacjê przedmiotow¹ dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku w wysokoci 75.000
z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§5
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 przychody  42.000 z³otych,
 wydatki  41.000 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11*.
§6
Tworzy siê rezerwy:
1. Ogólna w wysokoci 106.000 z³otych.
2. Celowa w wysokoci 325.937 z³otych.
§7
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych i innych ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§8
Zarz¹d Gminy sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych w podziale na kwarta³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1236
UCHWA£A Nr XXXII/233/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2002 rok.

1. Uchwala siê plany przychodów i wydatków:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) w zwi¹zku z art. 41. ust. 2 i 5 ustawy z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci

* Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 8-11 nie publikuje siê.

§4
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i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230,
z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989
r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 83, poz.
431`, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r.
N r 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. ,
1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353 i Nr
125, poz. 1368) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na 2002 rok stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
w którym okrela siê tak¿e zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§2
Zobowi¹zuje siê Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych do corocznego sk³adania Radzie
Gminy w Gardei szczegó³owej informacji z wykonania
uchwa³y.
§3
Do wdro¿enia niniejszej uchwa³y i realizacji GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH zobowi¹zuje siê Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Gardei.
§4
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY GARDEJA NA ROK 2002
I. WSTÊP
27 kwietnia 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwali³ nowelizacjê ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Wiêkszoæ wprowadzonych zmian obowi¹zuje ju¿ od kilku miesiêcy.
Wa¿nym zadaniem Samorz¹du Terytorialnego wynikaj¹cym z tej ustawy jest zadbanie o dostêpnoæ terapii uzale¿niania od alkoholu i wspó³uzale¿niania dla mieszkañców Gminy Gardeja. Zale¿y od tego skutecznoæ innych
dzia³añ podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i cz³onków ich rodzin.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Niniejszy program i jego realizacja stanowiæ bêd¹ kontynuacjê procesu przeciwstawiania siê narastaniu alkoholizmu wród mieszkañców gminy oraz zmniejszaniu
kosztów spo³ecznych i materialnych zwi¹zanych z piciem
i nadu¿ywaniem alkoholu na naszym terenie.
II. STAN PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Spo¿ycie alkoholu w Polsce po okresie du¿ego wzrostu w latach 1989  1992, gdy globalna konsumpcja osi¹gnê³a poziom 10  1 litrów 100 % alkoholu na jednego
mieszkañca, pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zmniejszy³o siê do poziomu 7  8 litrów na osobê.
Obserwuje siê tak¿e pozytywne zmiany w strukturze
spo¿ycia na rzecz wzrostu udzia³u procentowego napojów niskoprocentowych.
Szkody wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu wystêpuj¹
w bardzo ró¿nych obszarach polskiej rzeczywistoci. Nie
mo¿na ich unikn¹æ, ale mo¿na zmniejszyæ ich rozmiary i
dotkliwoæ.
Zdaniem wielu specjalistów, dla m³odego, rozwijaj¹cego
siê organizmu nawet niedu¿e iloci alkoholu mog¹ byæ
grone w skutkach zarówno doranie, jak i w odleg³ych
nastêpstwach.
Dlatego Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gardei w swoich dzia³aniach k³adzie najwiêkszy nacisk na przeciwdzia³anie temu procederowi
poprzez uwiadamianie najm³odszym mieszkañcom naszej gminy o szkodliwoci alkoholu i jego nastêpstwach.
III. ZADANIA DLA KOMISJI WED£UG USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEWOCI
I PRZECIWDZIA£ANIU ALKOHOLIZMOWI
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) finansowanie dodatkowych zajêæ terapeutycznych
dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu (w godzinach popo³udniowo  wieczornych lub w dni wolne
od pracy  dzia³a Klub AA w Gardei,
b uzupe³nienie wyposa¿enia placówek w pomoce i
sprzêt niezbêdny dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych,
c) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Realizacja tego zadnia odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) dzia³ania wietlic socjoterapeutycznych i zatrudnianie wychowawców i socjoterapeutów,
b) organizowanie latem obozów terapeutycznych dla
dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
Realizacja tego zadnia odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) organizowanie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y (Program NOE Elementarz).
b) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na
tematy zwi¹zane z problematyk¹ alkoholow¹.
4. Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoho-
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lowych, przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Realizacja tego zadnia odbywaæ siê bêdzie poprzez:
tworzenie lokalnej koalicji trzewoci, tj. forum grupuj¹cego profesjonalistów, osoby wp³ywowe, zainteresowanie problematyk¹ polityki wobec alkoholu, a tak¿e entuzjastów (np. trzewych alkoholików, cz³onków
ich rodzin).
IV. WYNAGRODZENIA CZ£ONKÓW GMINNEJ
KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GARDEI ZA UDZIA£
W KA¯DYM POSIEDZENIU
1. Dla Przewodnicz¹cego Komisji  20 % najni¿szego
wynagrodzenia,
2. Dla Sekretarza Komisji  15 % najni¿szego wynagrodzenia,
3. Dla cz³onków Komisji  12 % najni¿szego wynagrodzenia.

1237
UCHWA£A Nr XXXVIII/190/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów.
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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67,
poz. 329 i 106 poz. 426, z 1997 r. Dz. U. Nr 28, poz. 153, Nr
141 poz. 943, z 1998 Nr 117, poz. 759Nr 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
2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Celem stworzenia mo¿liwoci kontynuowania nauki i
promocji najzdolniejszych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów pomoc finansowa w formie stypendiów
udzielana bêdzie wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) corocznie w bud¿ecie gminy okrelana bêdzie wysokoæ rodków finansowych przekazywanych na
utworzony w tym celu przez Stowarzyszenie Wspierania Powiatu Cz³uchowskiego Powiatowy Fundusz
Stypendialny.
2) stypendia bêd¹ udzielane przez komisjê stypendialn¹ w sk³ad której wchodzi przedstawiciel samorz¹du gminnego wed³ug regulaminu ustalonego przez
Radê Powiatowego Funduszu Stypendialnego na
podstawie wniosku zg³oszonego na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
3) Zarz¹d Miejski w Czarnem zapewni zainteresowanym formularze wniosków o stypendium oraz dostêp do informacji w zakresie kryteriów, wymaganych dokumentów oraz terminie sk³adanych wniosków.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czarnem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1238
UCHWA£A Nr XXXVIII/191/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie regulaminu przyznania medalu Zas³u¿ony
dla Gminy Czarne.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z
2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 5 ust. 2 statutu gminy
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 84, poz. 1067)
Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê regulamin przyznawania, tryb nadawania
oraz wzór medalu Zas³u¿ony dla Gminy Czarne , zwany
dalej Medalem:
1. Medal mo¿e byæ przyznany:
a) mieszkañcowi gminy oraz innym osobom w uznaniu zas³ug spo³ecznego dzia³ania na rzecz rozwoju wspólnoty samorz¹dowej w dziedzinie przedsiêbiorczoci, owiaty, kultury, sportu i turystki,
b) organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniu, fundacji
b¹d innej osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, w
tym równie¿ z zagranicy, której dzia³alnoæ przyczyni³a siê do rozwoju i promocji gminy.
2. Medal ma kszta³t ko³a na awersie umieszczony jest
napis Zas³u¿ony dla Gminy Czarne, poni¿ej na bia³o
 czerwonym tle widnieje herb gminy i rok nadania
Czarnemu praw miejskich, wed³ug wzoru jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y a jego miniaturê wykonuje siê z pomniejszeniem o 80%.
3. Wniosek o przyznanie Medalu pochodz¹cy od Burmistrza, Zarz¹du Miejskiego, partii politycznych i organizacji spo³ecznych powinien zawieraæ:
a) dane personalne kandydata (osoby fizycznej  imiê
nazwisko, jego adres zamieszkania, a w pozosta³ych przypadkach, ich nazwê i adres),
b) uzasadnienie wniosku.
4. Wniosek powinien byæ z³o¿ony w jednym egzemplarzu do Biura Rady Miejskiej.
5. Komisja sk³adaj¹ca siê z przewodnicz¹cych sta³ych
komisji rady w terminie 2 miesiêcy bada wniosek
pod wzglêdem formalnym i w przypadku braków
zwraca go do wnioskodawcy, a gdy odpowiada
wymogom formalnym przekazuje go Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej.
6. Medal przyznaje Rada Miejska aktem nadania.
7. Medal i jego miniatura wrêczany jest na uroczystej
sesji Rady Miejskiej, w trakcie uroczystoci pañstwowych lub lokalnych b¹d w innych okolicznociach
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zapewniaj¹cych uroczysty charakter tego aktu przez
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
8. Medal wrêczany jest osobie wyró¿nionej lub jej przedstawicielowi, a gdy przyznawany jest organizacji lub
jednostce nie bêd¹cej osob¹ fizyczn¹ jej kierownikowi lub przedstawicielowi.
9. Medal mo¿e byæ przyznany tylko jeden raz.
10. Imienny wykaz wyró¿nionych, którym przyznano
Medal prowadzi Biuro Rady Miejskiej.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1239
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994r. Nr
27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243, z 1996
r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r. Nr 70
poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1321, z
2001 r. Nr 129 poz. 1441), podaje siê do publicznej wiadomoci:
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994 r. Nr
27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243, z 1996 r.
Nr 34 poz. 145, z 1997r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r. Nr 70
poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1321, z
2001r. Nr 129 poz. 1441) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹ wymagania w zakresie
bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m.
2. Morskim statkiem sportowym zwanym dalej jachtem,
jest jednostka p³ywaj¹ca dowolnego typu, o dowolnym napêdzie, obsadzona przepisow¹ za³og¹ oraz innymi uczestnikami p³ywania bez kwalifikacji ¿eglarskich
lub motorowodnych w liczbie nie przekraczaj¹cej 12
osób, której przeznaczenie do celów rekreacyjnych,
sportowych i szkoleniowych zosta³o okrelone w dokumencie rejestracyjnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹:
1) wymagania technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów w zakresie konstrukcji, sta³ych urz¹dzeñ i wyposa¿enia oraz inne wymagania bezpieczeñstwa ¿eglugi i
¿ycia na morzu,
2) tryb przeprowadzania przegl¹dów i inspekcji w sprawach o których mowa w pkt 1,
3) wzory dokumentów bezpieczeñstwa jachtów oraz sposób ich wystawiania i potwierdzania.
§3
Przepisów zarz¹dzenia nie stosuje siê do:
1) zakresu spraw uregulowanych zarz¹dzeniem porz¹dkowym Nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z
dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków uprawiania ¿eglugi na wodach morskich we celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki p³ywaj¹ce o d³ugoci do 5m i ródl¹dowych, których iloczyn najwiêkszej d³ugoci i najwiêkszej szerokoci nie przekracza
20 m2,
2) monotypowych klas regatowych posiadaj¹cych wa¿ne certyfikaty pomiarowe wystawione przez mierniczych Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego zwanego dalej
w skrócie PZ¯ lub Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zwanego dalej w skrócie
PZMW i NW oraz wios³owych ³odzi regatowych, uczestnicz¹cych w treningach lub regatach na wodach morskich, na akwenach znajduj¹cych siê pod sta³¹ obserwacj¹ i os³on¹ ratownicz¹,
3) jachtów niezatapialnych o d³ugoci do 8 m. uprawiaj¹cych ¿eglugê w porze dziennej na akwenach treningowych w okresie od 1 maja do 30 wrzenia ka¿dego
roku, które po inspekcji uzyska³y zezwolenia na ¿eglugê od w³aciwego terytorialnie kapitana portu przy
ograniczeniu si³y wiatru maksimum 5oB.
§4
1. Ustala siê nastêpuj¹ce rejony ¿eglugi morskiej uprawianej przez jachty:
1) ¿egluga na akwenach treningowych  oznacza to ¿eglugê w obrêbie portów i na akwenach okrelonych
w zarz¹dzeniu dyrektora urzêdu morskiego oraz pasie wód przybrze¿nych do 2 Mm od linii brzegu. Za
równorzêdn¹ z ¿eglugê na akwenach treningowych
uwa¿a siê ¿eglugê na:
a) Zalewie Wilanym,
b) Zatoce Puckiej na pó³noc od linii ³¹cz¹cej Babi Dó³
z Jastarni¹,
c) innych wodach o podobnych warunkach ¿eglugowych
2) ¿egluga os³oniêta  oznacza to ¿eglugê po Zatoce
Gdañskiej na po³udnie od linii ³¹cz¹cej latarniê morsk¹ Hel z latarni¹ morsk¹ w Krynicy Morskiej lub innych wód os³oniêtych o podobnych warunkach ¿eglugowych oraz mórz zamkniêtych w odleg³oci do
6 mil morskich od linii brzegu dla jachtów motorowych oraz w odleg³oci do 6 mil od miejsca schronienia dla jachtów ¿aglowych,
3) ¿egluga przybrze¿na  oznacza to ¿eglugê w odleg³oci do 20 mil morskich od brzegu w rejonie Morza Ba³tyckiego lub innego morza zamkniêtego o
podobnych warunkach ¿eglugowych,
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4) ¿egluga pe³nomorska  oznacza to ¿eglugê w rejonie mórz otwartych do 200 mil morskich od miejsca
schronienia z dopuszczaln¹ odleg³oci¹ miêdzy dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich,
5) ¿egluga oceaniczna  oznacza to ¿eglugê nieograniczon¹.
2. Miejsce schronienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
oznacza naturalnie lub sztucznie chroniony akwen lub
miejsce w którym jacht mo¿e znaleæ bezpieczny postój w przypadku powstania warunków zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu ¿eglugi.
§5
Rejon ¿eglugi, w której u¿ywany jest jacht, ustala dyrektor urzêdu morskiego.
§6
Jacht mo¿e byæ u¿ywany w ¿egludze morskiej, je¿eli
odpowiada wymaganiom technicznego stanu bezpieczeñstwa, bezpiecznego obsadzenia za³og¹, wyposa¿enia w
rodki ratunkowe, sygna³owe, nawigacyjne, przeciwpo¿arowe, urz¹dzenia radiokomunikacyjne, sprzêt pok³adowy i awaryjny oraz innym wymaganiom okrelonym w
rozporz¹dzeniu.
ROZDZIA£ II
WYMAGANIA TECHNICZNEGO
STANU BEZPIECZEÑSTWA
§7
Jacht odpowiada wymaganiom technicznego stanu
bezpieczeñstwa, je¿eli czyni zadoæ przepisom technicznym uznanym przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
obowi¹zuj¹cym w zakresie:
1) konstrukcji kad³uba,
2) wyposa¿enia kad³ubowego,
3) osprzêtu ¿aglowego,
4) silników napêdowych,
5) mechanizmów pomocniczych,
6) zbiorników cinieniowych wraz z ich urz¹dzeniami,
7) instalacji ruroci¹gów,
8) wa³ów rubowych oraz rub napêdowych i innych
pêdników,
9) urz¹dzeñ elektrycznych oraz ich instalacji,
10) ochrony przeciwpo¿arowej,
11) statecznoci,
12) niezatapialnoci (w odniesieniu do jachtów, których
to dotyczy),
13) urz¹dzeñ kuchennych i grzewczych,
14) ochrony rodowiska,
15) innych urz¹dzeñ z zakresu technicznego stanu bezpieczeñstwa.
§8
Jachty, ich urz¹dzenia i wyposa¿enie podlegaj¹ w zakresie spraw objêtych § 7 nadzorowi technicznemu który
obejmuje budowê, odbudowê, przebudowê i remonty w
celu zapewnienia wymaganego stanu technicznego.
§9
1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów maj¹ zastosowanie przepisy Polskiego Rejestru
Statków zwanego dalej w skrócie PRS, lub innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.

2. Spe³nienie wymagañ technicznego stanu bezpieczeñstwa stwierdza PRS lub inna uznana instytucja klasyfikacyjna po dokonanym przegl¹dzie w zawiadczeniach,
orzeczeniach lub wydanych wiadectwach klasy.
§ 10
1. W zakresie technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów o d³ugoci ca³kowitej do 24 m maj¹ równie¿ zastosowanie przepisy PZ¯ lub PZMW i NW.
2. Spe³nienie wymagañ technicznego stanu bezpieczeñstwa stwierdza PZ¯ lub PZMW i NW po dokonanym
przegl¹dzie w orzeczeniach technicznych.
§ 11
Jacht posiadaj¹cy znak zgodnoci CE zwolniony jest
z nadzoru technicznego instytucji klasyfikacyjnej przez
okres 10 lat od daty zakoñczenia budowy.
ROZDZIA£ III
INSPEKCJE I DOKUMENTY
BEZPIECZEÑSTWA JACHTU
§ 12
W zakresie bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia na morzu
jachty podlegaj¹ inspekcjom:
1) wstêpnym,
2) okresowym,
3) doranym.
§ 13
Inspekcje wstêpne i okresowe obejmuj¹ swym zakresem ca³okszta³t bezpieczeñstwa jachtu i maj¹ na celu
stwierdzenie, czy jacht odpowiada pod wzglêdem stanu
technicznego stwierdzeniom zawartym w dokumentach
wydanych przez instytucje i zwi¹zki okrelone w § 9 i
§ 10, oraz czy jego wyposa¿enie i kwalifikacje za³ogi odpowiadaj¹ przepisom.
§ 14
Inspekcje dorane przeprowadza siê na zlecenie armatora, kapitana lub je¿eli organ inspekcyjny uzna to za konieczne po awarii jachtu, zmianie w jego kad³ubie lub urz¹dzeniach, które mog¹ wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo jachtu
lub za³ogi.
Inspekcja dorana obejmuje wybrane elementy bezpieczeñstwa jachtu lub ca³okszta³t jego bezpieczeñstwa.
Inspekcja dorana obejmuj¹ca ca³okszta³t bezpieczeñstwa
jachtu mo¿e byæ uznana przez organ inspekcyjny za inspekcjê okresowa.
§ 15
Jacht zg³oszony do inspekcji wstêpnej lub okresowej
powinien byæ przygotowany do sprawnego jej przeprowadzenia.
§ 16
Z ka¿dej przeprowadzonej inspekcji organ inspekcyjny sporz¹dza protokó³, którego kopiê za³¹cza siê do dokumentów jachtu.
§ 17
Po pozytywnym wyniku inspekcji organ inspekcyjny
w terminie do 3 dni od jej zakoñczenia wydaje dokument
bezpieczeñstwa jachtu lub potwierdza jego wa¿noæ.
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§ 18

W razie negatywnego wyniku inspekcji organ inspekcyjny przeprowadza w ustalonym terminie ponown¹ inspekcjê.
§ 19
Dokumentem bezpieczeñstwa jachtu jest karta bezpieczeñstwa, wydawana zgodnie z wzorem okrelonym w
za³¹czniku nr 1.
§ 20
Kartê bezpieczeñstwa wydaje siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ 5 lat, zgodnie z cyklem wa¿noci dokumentu klasyfikacyjnego, pod warunkiem poddania siê corocznej inspekcji okresowej.
§ 21
Jacht posiadaj¹cy znak zgodnoci CE mo¿e otrzymaæ
za zgod¹ organu inspekcyjnego po pozytywnym wyniku
inspekcji, kartê bezpieczeñstwa z wa¿noci¹ do 5 lat.
§ 22
Dla jachtów, których udokumentowany wiek nie przekracza 10 lat przegl¹d dla potwierdzenia karty bezpieczeñstwa, wydanej w myl § 20, przeprowadza siê nie wczeniej ni¿ 2 lata i nie póniej ni¿ 3 lata po terminie daty
wydania lub odnowienia klasy.
§ 23
Dla jachtów wieku powy¿ej 10 lat lub, których wieku
nie mo¿na udokumentowaæ, dla których wydano karty
bezpieczeñstwa zgodnie z § 20 i § 21, przegl¹d dla potwierdzenia/wydania karty bezpieczeñstwa dokonuje siê
corocznie.
§ 24
Karta bezpieczeñstwa traci wa¿noæ przed up³ywem
terminu jej wa¿noci, je¿eli:
1) na jachcie zasz³y zmiany zagra¿aj¹ce jego bezpieczeñstwu,
2) utraci³ wa¿noæ dokument okrelony w § 9 lub § 10,
3) nie zosta³o dokonane potwierdzenie wa¿noci wymagane w § 22 lub § 23.
§ 25
Wa¿noæ karty bezpieczeñstwa mo¿e byæ w szczególnych przypadkach przed³u¿ona bez inspekcji w celu dojcia jachtu do portu krajowego lub obcego, w którym
mo¿e zostaæ przeprowadzona inspekcja, lecz nie d³u¿ej
ni¿ do 6 miesiêcy.
§ 26
W celu uzyskania przed³u¿enia wa¿noci karty bezpieczeñstwa bez inspekcji, kapitan jachtu winien z³o¿yæ pisemne owiadczenie, ¿e jacht i jego wyposa¿enie znajduje siê w stanie, który kwalifikuje go do odbycia rejsu
do portu w którym jacht zostanie poddany inspekcji.
§ 27
Organem inspekcyjnym upowa¿nionym do przeprowadzania inspekcji jachtów, wydawania dokumentów bezpieczeñstwa, przed³u¿ania ich wa¿noci jest dyrektor urzêdu morskiego.
§ 28
Konsul mo¿e przed³u¿yæ dokument bezpieczeñstwa bez
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inspekcji z wa¿noci¹ do 5 miesiêcy powiadamiaj¹c dyrektora urzêdu morskiego w³aciwego dla portu macierzystego jachtu.
§ 29
Regulamin przeprowadzania inspekcji, kwalifikacje inspektorów wyznaczonych przez organ inspekcyjny, op³aty
za wydawanie potwierdzanie i przed³u¿anie wa¿noci
dokumentów bezpieczeñstwa okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ IV
KWALIFIKACJE I SK£AD ZA£OGI
§ 30
Pe³nienie funkcji kierowniczych na jachtach wymaga
posiadania przez cz³onka za³ogi odpowiedniego patentu
¿eglarskiego lub motorowodnego.
§ 31
Patenty ¿eglarskie i motorowodne, warunki i tryb ich
uzyskiwania oraz niezbêdne kwalifikacje cz³onków za³ogi
jachtów okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 32
Wymagania w zakresie kwalifikacji operatorów GMDSS
i obserwatorów radarowych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 33
1. Dyrektor urzêdu morskiego ustala dla ka¿dego jachtu
minimalny i maksymalny sk³ad za³ogi oraz jego obsadê przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
2. Przed wyjciem w morze, kapitan jachtu ma obowi¹zek dokonaæ przeszkolenia ca³ej za³ogi w zakresie pos³ugiwania siê rodkami ratunkowymi i sygna³owymi
znajduj¹cymi siê na jachcie.
ROZDZIA£ V
INNE WYMAGANIA Z ZAKRESU
BEZPIECZEÑSTWA JACHTU
§ 34
Wyposa¿enie jachtu w zale¿noci od rejonu ¿eglugi w
rodki ratunkowe, sygna³owe, nawigacyjne, przeciwpo¿arowe, urz¹dzenia radiokomunikacyjne i sprzêt pok³adowy i awaryjny, okrelaj¹ za³¹czniki Nr 2  7 do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych przepisami rozdzia³ów II-IV stosuje siê ogólne przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ycia na morzu, w szczególnoci w zakresie:
1) przepisów Kodeksu Morskiego,
2) przepisów konwencji w sprawie Miêdzynarodowych
Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z
1972 r.,
3) przepisów s³u¿by radiokomunikacyjnej,
4) przepisów w zakresie ochrony rodowiska.
§ 36
Jachty o d³ugoci nie przekraczaj¹cej 8 metrów w rejonach ¿eglugi na akwenach treningowych i os³oniêtej s¹
zwolnione z obowi¹zku prowadzenia dzienników.
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ROZDZIA£ VI
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KOÑCOWE
§ 37
Dokumenty bezpieczeñstwa wydane przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego zarz¹dzenia zachowuj¹ moc do
czasu ich up³ywu wa¿noci lub najbli¿szej inspekcji okresowej.
§ 38
rodki ratunkowe i sygnalizacyjne urz¹dzenia radiokomunikacyjne, rodki sygna³owe, o których mowa w za³¹cznikach 2, 4 i 5, oraz sposób ich zainstalowania i rozmieszczenia powinny odpowiadaæ wymaganiom okrelonym w przepisach technicznych uznanych przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.

gniêcia naukowo-techniczne lub szczególne warunki obs³ugi danego jachtu dyrektor urzêdu morskiego mo¿e
zwolniæ jacht od dope³nienia niektórych wymagañ ustalonych w za³¹cznikach 2  7 zarz¹dzenia, je¿eli uzna to za
mo¿liwe ze wzglêdu na rodzaj podró¿y i warunki ¿eglugi;
w takim razie dyrektor urzêdu morskiego mo¿e zwiêkszyæ
inne wymagania z zakresu bezpieczeñstwa ¿eglugi.
§ 40
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 2 kwietnia 2002 r.
i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeñ w kapitanatach i bosmanatach portów oraz w siedzibie Urzêdu
Morskiego w Gdyni oraz podlega podaniu do wiadomoci w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni
R. Ko³odziejski

§ 39
W uzasadnionych przypadkach, uwzglêdniaj¹c osi¹-

Za³¹cznik Nr 1
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
Wzory kart bezpieczeñstwa:
a) w jêzyku polskim,
b) w jêzyku angielskim.
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URZAD MORSKI
w GDYNI

Nr ........................................

KARTA BEZPIECZEÑSTWA
Wydana na podstawie Zarz¹dzenia Porz¹dkowego nr .......... Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeñstwa morskich statków sportowych o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

Nazwa statku:
W³aciciel

..................................................................................................................................................................................................................

Armator

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Rodzaj statku
Stocznia
Material

Pojemnoæ. brutto

D³ugoæ ca³kowita (Lc)

D³ugoæ pomiarowa (Lpp)

Zanurzenie maksymalne
Klasa
Sygna³ wywo³awczy
Napêd - ¿aglowy / motorowy:

Wysokoæ boczna
Nr rejestru
MMSI

Port macierzysty
Rok budowy
Pojemnoæ. netto
Szerokoæ

Urz¹dzenia radiowe: ................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
radar:................................................................................................................................................................................. (reflektor radarowy)

¯egluga:

Za³oga:

rodki ratunkowe:

iloæ, dyplomy

.................
.................
.................
.................

kapitan statku
oficerowie pok³adowi

...............
...............
...............
............................................... ...............
³¹cznie ...............
tratw pneumatycznych dla

osób

kó³ ratunkowych dla
pasów ratunkowych dla

osób
osób
osób
osób

starszy mechanik

Wymagania i inne warunki:

oficerowie mechanicy

........................................................................................
radiooperator

........................................................................................
........................................................................................

marynarze pok³adowi

........................................................................................

marynarze maszynowi

........................................................................................
inni cz³onkowie za³ogi

........................................................................................
.......................................................................................

minimum / maksimum

/

/

......................................................................................

Stwierdza siê, ¿e wy¿ej wymieniony statek zosta³ poddany inspekcji i dopuszczony do uprawiania ¿eglugi ...........................................................................
w ¿egludze .....................................................................................................................................................................................................................
przy sile wiatru do ................................................. °B i stanie morza do ...................................... (wysokoæ fali ........................................... m)
w ¿egludze .....................................................................................................................................................................................................................
przy sile wiatru do ................................................ °B i stanie morza do ...................................... (wysokoæ fali .............................................. m)

KARTA BEZPIECZEÑSTWA JEST WA¯NA DO DNIA: ...................................................................
Karta bezpieczeñstwa traci moc przed up³ywem czasu, na który zosta³a wydana, je¿eli w statku zasz³y zmiany zagra¿aj¹ce jego bezpieczeñstwu

pieczêæ
................................................., dnia ....................................................

.....................................................
Podpis
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MARITIME OFFICE
at GDYNIA

No. ..............................

SAFETY CERTIFICATE
Issued under Standing Order No. …….. of Director of Maritime Office at Gdynia
of 2nd April 2002 on the safety of seagoing pleasure yachts of length overall less than 24 metres

Name of ship:
Ship’s owners

..............................................................................................................................................................................

Ship’s operator

..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Type of Ship

Port of Registry

Shipyard
Material
Lenght over all
Draught max.
Classification
Call sign

Date of build
Gross tonnage
Lenght
Moulded high
Symbols of
MMSI

Net tonnage
Breadth extreme

Propulsion - sail / engine:
Radio installations:

........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
radar: ........................................................................................................................................................................................... (radar reflector)

Crew:

Voyages:

Life saving appliances:
...............
...............
...............
...............

number, licences required
Master
Deck officers

inflatable liferafts for
lifebuoys for
lifejackets for

..........................................
total for:

.............
.............
.............
.............
.............

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.

Chief engineer:

Other requirements:

Engineer officers:

....................................................................................
Radiooperator:

....................................................................................
....................................................................................

Deck ratings:

....................................................................................
Engine room ratings:

..........................................................................................
...............................................................................

Others:

.....................................................................................
Minimum / Maximum

/

/

.......................................................................................
.......................................................................................

This is to certify that as showed inspection carried out, the above mentioned ship may be used ............................................................................................
on voyages ..............................................................................................................................................................................................................
wind not exceeding ....................................... °B state of sea not exceeding ....................................

(height of wave

..................................... m)

THIS SAFETY CERTIFICATE IS VALID UNTIL: .................................................
This safety certificate loses its validity in case of: after any damage sustained by the ship or unauthorized reconstruction affecting safety of the ship or
lack of annual endorsement.

......................................, date ...........................................

..............................................
Signature
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a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe przyjmuj¹c, ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie dwie osoby - sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na jachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa ko³a ratunkowe
zaopatrzone w p³awkê wietln¹, tyczkê z flag¹ i linkê
ratunkow¹,
b) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
c) 3 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
d) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.
4. Jacht niezatapialny o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿
8 m, uprawiaj¹cy ¿eglugê os³oniêt¹ i na akwenach treningowych tylko w porze dziennej, zamiast wyposa¿enia przewidzianego w pkt 2 powinien posiadaæ co najmniej jedno ko³o ratunkowe z link¹ ratunkow¹, pasy
ratunkowe dla ka¿dej osoby oraz jedn¹ p³awkê wytwarzaj¹c¹ pomarañczowy dym. Dyrektor urzêdu morskiego mo¿e zmniejszyæ wymagania dla jachtu, który uprawia ¿eglugê na akwenach znajduj¹cych siê pod sta³¹
obserwacj¹ i os³on¹ ratownicz¹.
5. Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej, pe³nomorskiej,
przybrze¿nej powinien posiadaæ pasy bezpieczeñstwa
dla wszystkich cz³onków za³ogi, a w ¿egludze os³oniêtej i na akwenach treningowych powinien posiadaæ
minimum pasy bezpieczeñstwa dla co najmniej po³owy osób na jachcie.
6. Od jachtów uprawiaj¹cych ¿eglugê na akwenie treningowym w porze dziennej nie wymaga siê posiadania
lampki w pasach ratunkowych oraz p³awki wietlnej
przy kole ratunkowym.

Za³¹cznik Nr 2
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
RODKI RATUNKOWE I SYGNALIZACYJNE
1. Jacht o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 24 m w ¿egludze oceanicznej i pe³nomorskiej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie (w ¿egludze oceanicznej 
Solas A-pack),
b) dwa ko³a ratunkowe w tym jedno zaopatrzone w
p³awkê wietln¹ i tyczkê z flag¹ oraz drugie w linkê
ratunkow¹,
c) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
d) 12 sztuk rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
e) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.
2. Jacht w ¿egludze przybrze¿nej powinien posiadaæ:
a) pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ ze zwalniakiem hydrostatycznym mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe przyjmuj¹c, ¿e jedno ko³o utrzymuje na wodzie dwie osoby  sk³adowane w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe u¿ycie; w ka¿dym razie na jachcie powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa ko³a ratunkowe,
zaopatrzone w p³awkê wietln¹, tyczkê z flag¹ i w
linkê ratunkow¹,
b) pasy ratunkowe dla ka¿dej z osób znajduj¹cych siê
na jachcie,
c) 6 szt. rakiet spadochronowych koloru czerwonego,
d) 1 p³awkê dymn¹ koloru pomarañczowego.
3. Jacht w ¿egludze os³oniêtej i na akwenach treningowych powinien posiadaæ:

Za³¹cznik Nr 3
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

WYPOSA¯ENIE NAWIGACYJNE
Rodzaj ¿eglugi
L.p.

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa
wyposa¿enia
2
Kompas magnetyczny
Kompas magnetyczny
zapasowy lub kompas
namiarowy.
Barometr - aneroid.
Lornetka
Urz¹dzenie do pomiaru
szybkoci
Urz¹dzenie do pomiaru
g³êbokoci.
Sekundomierz
Sekstant
Chronometr lub zegar
kwarcowy
Cyrkiel nawigacyjny
Trójk¹t nawigacyjny
Linijka 30 cm
Mapy morskie
Locje morskie

Na
akwenach
treningowych
3
-

Os³oniêta

Przybrze¿na

Pe³noMorska

Oceaniczna

Jednostka

Uwagi

4
1
-

5
1
-

6
1
1

7
1
1

8
szt,
szt,

9

-

1
-

1
1
-

1
1
1

1
1
1

szt,
szt,
szt,

-

-

-

1

1

szt,

-

1
-

1
-

1
-

1
1
1

szt,
szt,
szt,

-

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

szt,
szt,
szt,
kpl.
Kpl.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Spis wiate³
Tablice nawigacyjne
Rocznik astronomiczny
Tablice p³ywów
Znaki i skróty stosowane na
mapach.
MPZZM - COLREG 72
Przepisy portowe
MKS
Spis radiostacji nautycznych
Radar (7)

-

1
-

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Kpl.
Szt,
szt,
szt,
szt,

1
-

1
1
-

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

szt,
szt,
szt,
kpl.
szt

Uwagi:
1. Kompas powinien posiadaæ uznanie lub zawiadczenie (atest) z jego badania wystawiony przez instytucjê
klasyfikacyjn¹.
2. W rejonie ¿eglugi os³oniêtej kompas mo¿e byæ nie atestowany.
3. Publikacje nawigacyjne musz¹ byæ uaktualnione.
4. Spis wiate³ jest wymagany na jachcie uprawiaj¹cym
¿eglugê ca³odobow¹.
5. W rejonie ¿eglugi os³oniêtej obowi¹zuje wyci¹g z locji
i spisu wiate³.
6. Publikacje nawigacyjne wymienione w punktach 13,
14, 15, 18 na zamierzony rejs.
7. Obowi¹zuje na jachtach powy¿ej 20 m.
Za³¹cznik Nr 4
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 01.02.2005 r. z
DSC),
b) statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon
MF/HF (rednio-krótkofalowy) z systemem DSC,
c) odbiornik GPS,
d) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz lub 1,6 GHz,
e) odbiornik systemu NAVTEX lub EGC,
f) transponder radarowy.
2. Ka¿dy jacht w ¿egludze pe³nomorskiej powinien byæ
wyposa¿ony co najmniej w:
a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 01.02.2005 z DSC),
b) radiop³awê awaryjn¹ (EPIRB) 406 MHz lub 1,6 GHz
3. Ka¿dy jacht, za wyj¹tkiem jachtów wyposa¿onych w
NAVTEX lub EGC, w ¿egludze oceanicznej, pe³nomorskiej, przybrze¿nej i os³oniêtej powinien byæ wyposa¿ony co najmniej w odbiornik radiowy przystosowany
do odbioru prognoz pogody na akwenie, na którym
¿egluje.
Za³¹cznik Nr 5
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

URZ¥DZENIA RADIOKOMUNIKACYJNE
1. Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej powinien byæ wyposa¿ony co najmniej w:
WYPOSA¯ENIE SYGNA£OWE
Rodzaj ¿eglugi
L.p.

Nazwa wyposa¿enia

Na
akwenach
treningowych
3
1

Jednostka

Uwagi

7
1

8
szt,

9

Os³oniêta

Przybrze¿na

Pe³nomorska

Oceaniczna

4
1

5
1

6
1

1
1.

2
Latarnia burt. Zielona

2.

Latarnia burt. Czerwona

1

1

1

1

1

szt,

3.

Latarnia masztowa

1

1

1

1

1

szt,

4.

Latarnia rufowa

1

1

1

1

1

szt,

5.

Latarnia kotwiczna

1

1

1

1

1

szt,

6.

Latarnia awaryjna czerw.

2

2

2

2

2

szt,

7.

Kula czarna
1

1

3

3

3

szt,

8.

Sto¿ek czarny
1

1

1

1

1

szt,

9.

Reflektor radarowy
1

1

1

1

1

szt,

10.

Dzwon*
-

1

1

1

1

szt,

11.

Gwizdek (róg mg³owy)
1

1

1

1

1

szt,

12.

Latarka elektryczna
strugoszczelna

1

1

1

1

1

szt,
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Uwagi:
1. Jacht powinien byæ wyposa¿ony w latarniê, znaki dzienne, rodki sygna³owe, zgodne z wymaganiami Konwencji COLREG 72.
2. Jacht uprawiaj¹cy ¿eglugê tylko w porze dziennej jest
zwolniony z obowi¹zku wyposa¿enia w latarnie.
3. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 7 m, którego prêdkoæ nie przekracza 7 wêz³ów, zamiast latarni burtowych oraz masztowej mo¿na zastosowaæ latarniê widoczn¹ dooko³a widnokrêgu, wiec¹c¹ bia³ym
wiat³em.
4. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m,
który jest napêdzany silnikiem, zamiast latarni masztowej i rufowej mo¿na zastosowaæ latarniê widoczn¹ dooko³a widnokrêgu, wiec¹c¹ bia³ym wiat³em, umieszczon¹ na topie masztu.
5. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m
wiat³a burtowe mog¹ byæ zast¹pione latarni¹ dwukolorow¹, umieszczon¹ w osi symetrii jachtu.
6. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m,
który jest pod ¿aglami, latarnie burtowe i rufowa mog¹
byæ zast¹pione jedn¹ latarni¹ trójkolorow¹, umieszczon¹ na topie masztu.

7. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
latarnie awaryjne nie s¹ wymagane.
8. Jacht, który jest pod ¿aglami, mo¿e nosiæ w pobli¿u
topu masztu dodatkowe latarnie widoczne dooko³a
widnokrêgu, umieszczone w linii pionowej, górn¹ czerwon¹, a doln¹ zielon¹.
9. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
wymagana jest tylko jedna czarna kula.
10. Czarny sto¿ek wymagany jest tylko na jachcie, który
podczas ¿eglugi pod ¿aglami u¿ywa dodatkowo silnika.
11. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 m
zamiast gwizdka (sygna³u dwiêkowego) oraz dzwonu mo¿na stosowaæ inne rodki do nadawania dononego sygna³u dwiêkowego, np. róg mg³owy.
12. Na jachcie o d³ugoci ca³kowitej mniejszej ni¿ 20 m
rednica kuli oraz rednica podstawy i wysokoæ sto¿ka nie powinny byæ mniejsze ni¿ 30 cm, natomiast na
jachcie o d³ugoci ca³kowitej nie mniejszej ni¿ 20 m
wymiary te nie powinny byæ mniejsze ni¿ 60 cm.
13. Jako dodatkowe urz¹dzenie sygna³owe mo¿e byæ stosowany pistolet sygna³owy z nabojami.
*Obowi¹zuje na jachtach powy¿ej 20 m (Rezolucja A.910).
Za³¹cznik Nr 6
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m

WYPOSA¯ENIE PRZECIWPO¯AROWE
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyposa¿enie
Ganica grupy po¿. ABC 2 kg
Koc ganiczy
Wiadro z link¹
Toporek

7m
1
1
1
-

n  liczba dodatkowych ganic w zale¿noci od mocy
silników napêdowych:
50  100 kW  1 ganica
powy¿ej 100 kW  1 ganica na ka¿de 100 kW
1. Ganice typu ABC lub BC, o minimalnej wymaganej
skutecznoci ganiczej 5A/21B. Dla jachtów o d³ugoci nie wiêkszej ni¿ 7 m dopuszcza siê ganicê proszkow¹ 1 kg, o minimalnej skutecznoci ganiczej 3A/
13B. Dopuszcza siê stosowanie odpowiedniej liczby
ganic o innej wielkoci nape³nienia, przy zachowaniu
tej samej ³¹cznej skutecznoci ganiczej. Wielkoæ nape³nienia ganicy nie mo¿e przekraczaæ 6 kg.
2. Wyposa¿enie przeciwpo¿arowe nie dotyczy jachtów
bez silnika, nie wyposa¿onych w kuchenkê.
3. Ka¿dy jacht nie posiadaj¹cy wyposa¿enia przeciwpo¿arowego musi posiadaæ 1 wiadro z link¹.

10 m
1
1
1
1

D³ugoæ jachtu mniejsza ni¿
15 m
20 m
2
3+n
1
1
2
2
1
1

24 m
4+n
1
2
1

Za³¹cznik Nr 7
do Zarz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi
morskich statków sportowych
o d³ugoci ca³kowitej do 24 m
WYPOSA¯ENIE POK£ADOWE
Ka¿dy jacht musi byæ wyposa¿ony co najmniej w :
1) kotwicê z ³añcuchem lub lin¹,
2) osprzêt cumowniczy,
3) 2 odbijacze dostosowane do wielkoci jacht,
4) bosak,
5) apteczkê,
6) no¿yce do ciêcia olinowania sta³ego,
7) wyposa¿enie awaryjne sk³adaj¹ce siê z narzêdzi i czêci zapasowych.
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§2

UCHWA£A Nr 249/XL/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 150/XXV/2000 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 9 padziernika 2000 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Biblioteki Miejskiej w £ebie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó.zm), art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z pó¿n.
zm), art. 13 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W § 2 Statutu Biblioteki Miejskiej w £ebie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr 150/XXV/2000 Rady
Miejskiej z dnia 9 padziernika 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Miejskiej w £ebie dodaje siê pkt 6
w brzmieniu:
Biblioteka nosi imiê Ma³gorzaty Musierowicz.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1241
UCHWA£A Nr 245/XL/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 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 20001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 136 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Miasta £eby z
wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2001, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY:
plan
10.396.407
wykonanie
10.800.818
w tym:
dotacje na zadania zlecone:
498.481
498.346
2. WYDATKI
11.426.407 11.035.734
w tym:
wydatki na zadania zlecone:
498.481
498.346

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1242
UCHWA£A Nr XLII/726/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 197/7 i 197/8 we wsi
Leno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139 z pón. zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z
2001 r. Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz.
1229, Nr 120 poz. 1268, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 197/7 i 197/8 we wsi Leno, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 197/7 i 197/8 we wsi
Leno, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na ustalenia planów sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu: Wie
Leno, dzia³ki nr 197/7 i 197/8, gmina ¯ukowo, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce dróg,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna,
 w³¹czenie ci¹gu pieszo  jezdnego 03 KW do drogi powiatowej nr 257,
 pas techniczny,

Poz. 1242
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 przeznaczenie terenów:1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU,
5 MU  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
us³ugi; 6 U  us³ugi; 7 T, 8 T  infrastruktura techniczna; 01 KW, 02 KW, 03 KW, 04 KW  komunikacja wewnêtrzna, ci¹gi pieszo  jezdne,
oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszaru objêtego planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw,
2) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
3) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
4) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jednym planem),
5) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, które mog¹ wykraczaæ
poza nieprzekraczaln¹ liniê do 0,70 m  z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych),
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz 838
ze zm.). Tereny te stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji
wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy), nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych;
8) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
9) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

1. Tereny oznaczone na rysunku plany symbolem: 1 MU,
2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU  przeznacza siê na funkcje
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane, w po³¹czeniu
z funkcj¹ mieszkaniow¹ lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny
 gastronomia
 us³ugi rzemios³a (w tym zak³ady obs³ugi i napraw
samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie)
 us³ugi administracyjne i biurowe
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie
norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) Podzia³ terenów na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu.
B) Tereny oznaczone na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowo  izolacyjna zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ krajobrazowo  izolacyjn¹ o gatunkach zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Przez teren zieleni dopuszcza siê prowadzenie: dojæ i wjazdów na dzia³ki oraz sieci infrastruktury technicznej.
£¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu bêd¹cego przedmiotem inwestycji.
C) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.
D) Maksymalny procent zabudowy: 40%.
E) Wymagane formy zabudowy dla budynków mieszkalnych i us³ugowych (nie dotyczy us³ug rzemios³a:
budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°-45°, maksymalna wysokoæ budynków 13,00 m, poziom posadowienia
parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie
g³ównego wejcia do budynku).
F) Ustala siê wymóg usytuowania kalenicy g³ównej budynków mieszkalnych równolegle do granicy z terenem komunikacji, z którego nastêpuje dojazd.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 U 
przeznacza siê na funkcje us³ugowe.
Dopuszczalny zakres us³ug:
 handel detaliczny i hurtowy
 us³ugi rzemios³a (w tym zak³ady obs³ugi lub napraw
samochodów, zak³ady stolarskie, lusarskie)
 sk³adowanie sprzêtu i samochodów
 inne, analogiczne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej i gara¿y dobudowanych lub wolnostoj¹cych.
Dla realizowanych us³ug i prowadzonej dzia³alnoci
wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony
rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
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Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹. Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
A) W zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
pasa technicznego wzd³u¿ istniej¹cego kabla telekomunikacyjnego (oznaczony na rysunku planu) o
³¹cznej szerokoci 3,00 m (po 1,50 m od rodka). W
pasie technicznym wprowadza siê zakaz nasadzeñ
drzew i krzewów, realizacji obiektów budowlanych
wymagaj¹cych fundamentowania.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
C) Maksymalny procent zabudowy: 30%
D) Formy zabudowy i usytuowanie kalenicy: nie ustala
siê.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 7 T i
8 T  przeznacza siê na funkcje infrastruktury technicznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Teren 7 T  teren lokalizacji trafostacji.
A) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
C) Maksymalny procent zabudowy: 80%
D) Wymagana forma zabudowy: budynek parterowy, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40°45°, maksymalna wysokoæ budynku: 5,00 m, poziom posadowienia parteru  nie ustala siê
E) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
2) Teren 8 T  teren lokalizacji przepompowni cieków
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych
z oczyszczaniem wód opadowych.
A) W pasie technicznym oznaczonym na rysunku
planu ustala siê zakaz sytuowania budowli.
B) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
C) Maksymalny procent zabudowy: nie ustala siê
D) Wymagana forma zabudowy: nie ustala siê
E) Usytuowanie kalenicy budynku: nie ustala siê
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 01 KW,
02 KW, 03 KW, 04 KW  przeznacza siê na tereny komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
A) Teren 01 KW  ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8 m, jak na rysunku planu. Ci¹g zakoñczony placem do zawracania jak na rysunku planu. Dopuszcza siê przejcie
sieci infrastruktury technicznej, oraz parkowanie.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
B) Teren 02 KW  ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 4 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej; parkowanie wykluczone.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
C) Teren 03 KW  ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 8 m, jak na rysunku planu. Ci¹g zakoñczony placem do zawracania jak na Rysunku planu. W³¹czenie do drogi powiatowej nr 257 w miejscu oznaczonym na Rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej oraz parkowanie.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
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D) Teren 04 KW  ci¹g pieszo  jezdny, szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych minimum 6 m, jak na rysunku planu.
Dopuszcza siê przejcie sieci infrastruktury technicznej, parkowanie wykluczone.
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
Nawierzchnia terenu utwardzona.
5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
A) dojazd:
 do dzia³ek w obrêbie terenów 1MU, 2 MU z ci¹gu
pieszo  jezdnego 01 KW
 do terenu 3 MU z ci¹gu pieszo  jezdnego 02 KW.
 do terenu 4MU z ci¹gu pieszo  jezdnego 04 KW
 do terenu 5 MU i 6 U z ci¹gu pieszo  jezdnego 03
KW
 do terenu 7 T  z drogi przyleg³ej do terenu od
strony zachodniej
 do terenu 8 T  z drogi przyleg³ej do terenu od
strony pó³nocnej
B) W obrêbie dzia³ek budowlanych w terenach 1 MU, 2
MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU oraz w terenie 6 U, zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskaników minimum:
 3 mp/ 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
 2 mp/mieszkanie.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
A) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
B) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej
C) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu: 1 MU, 2MU, 3MU, 4 MU, 5MU, 6U  z
dachów budynków do gruntu w obrêbie terenów
dzia³ek budowlanych, z placów i parkingów  do
kanalizacji deszczowej w terenach komunikacji
przyleg³ych do tych terenów, a nastêpnie do odbiornika. Wody opadowe przed wprowadzeniem
do odbiornika wstêpnie oczyciæ z olejów i osadów.
 dla terenu 7 T i 8 T  w obrêbie terenu
 dla terenu: 01 KW, 02 KW, 03 KW, 04 KW  do
kanalizacji deszczowej w tych terenach, a nastêpnie: do odbiornika, do studni ch³onnych (poprzez
studnie osadowe) lub kanalizacji deszczowej w
drogach przyleg³ych do terenu objêtego planem.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika lub do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach.
D) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej, energia elektryczna i inne) lub nieemisyjne.
E) Energia elektryczna: z sieci kablowej
F) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
G)Odpady technologiczne: gromadziæ i unieszkodliwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
A) Teren po³o¿ony jest w granicach Wewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych
ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
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B) W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granice terenów podlegaj¹cych ochronie.
C) W obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
linii rozgraniczaj¹cych i terenów infrastruktury technicznej.
D) Ca³y teren objêty planem po³o¿ony jest na terenie
stanowiska archeologicznego. Projektowane zagospodarowania ka¿dego terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi nale¿y poprzedziæ sporz¹dzeniem stosownej dokumentacji archeologiczno  konserwatorskiej. Projekty zagospodarowania dzia³ek i
terenów nale¿y zaopiniowaæ w Muzeum Archeologicznym w Gdañsku i uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Gdañsku.
8. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
A) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6U  w wysokoci 30,00%
B) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 7 T, 8 T, 01 KW, 02 KW, 02 KW, 04 KW  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy ¯ukowo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych
potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego
niniejszym planem.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia
19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Gdañskiego z 1992 r. Nr 2, poz 6 wraz z
pón. zm., w granicach obowi¹zywania niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 ust. 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXXVI/442/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica dla obszaru dzia³ek 764/1 i 764/2 w Kobylnicy.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804), art.
18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 764/1 i 764/2 po³o¿onych w miejscowoci Kobylnica, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr III/
21/94 Rady Gminy w Kobylnicy z z 25 marca 1994 r. (Dz.
Urz. Woj. S³upskiego Nr 15, poz. 102 z 29 kwietnia 1994 r.),
zwany dalej planem.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w planie:
1) rzemios³o nieuci¹¿liwe  dzia³alnoæ produkcyjnous³ugowa nie zaliczaj¹ca siê do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, w
zakresie: handlu, gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, naprawy artyku³ów u¿ytku domowego i osobistego, naprawy i lakiernictwa samochodów, us³ug
fotograficznych, tapicerskich, stolarskich, szklarskich, mechanicznych, lusarskich, porednictwa finansowego, obs³ugi prawnej, biurowo-administracyjnej, ³¹cznoci, zdrowia  poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, sportu, rekreacji, kultury i innych, podobnych. Ewentualna uci¹¿liwoæ
dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ granic poszczególnych dzia³ek,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia na rysunku
planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku 
nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) zieleñ krajobrazowo-izolacyjna  zieleñ z udzia³em
drzew lub krzewów, w tym zimozielonych,
4) powierzchnia czynna biologicznie  niezabudowana
i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹
o charakterze naturalnym lub urz¹dzon¹.
§3
1.
2.
3.
4.

Ustalenia dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Oznaczenie terenu: MN/UR
Powierzchnia terenu: 0,4342 ha
Przeznaczenie terenu:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
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 Ustala siê podzia³ terenu na 2 dzia³ki budowlane jak
na rysunku planu.
 Dopuszcza siê mo¿liwoæ po³¹czenie dzia³ek dla potrzeb jednego inwestora.
5. Warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 15 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg, jak na
rysunku planu.
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ 30% jej powierzchni ca³kowitej.
 ustala siê usytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia³ce.
 dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek produkcyjno-us³ugowy, budynek gospodarczy, gara¿, w formie obiektów wolnostoj¹cych.
 rzemios³o nieuci¹¿liwe mo¿e byæ zlokalizowane w
budynku mieszkalnym lub w budynku produkcyjno
 us³ugowym. Rzemios³o nieuci¹¿liwe mo¿e zajmowaæ maksymalnie do 30% powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego.
 wysokoæ, mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachowej, dla zabudowy mieszkaniowej winna
wynosiæ 9 m, a dla zabudowy towarzysz¹cej  6 m.
 poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych do 50 cm ponad poziom terenu.
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym
spadku po³aci od 35o do 45o. Pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub inne podobne.
 architekturê zabudowy towarzysz¹cej dostosowaæ
do architektury budynku mieszkalnego.
 rozplanowanie i forma budynków winny tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ, nawi¹zuj¹c¹ do krajobrazu i tradycyjnej zabudowy.
6. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z drogi powiatowej DP 39178  ul. Widziñskiej i z drogi gminnej, poprzez wjazdy bramowe o
minimalnej szerokoci 3,0 m. Wjazd z ul. Widziñskiej
zlokalizowaæ w strefie oznaczonej na rysunku planu.
 w granicach dzia³ek zapewniæ miejsca postojowe dla
sta³ych mieszkañców i okresowych u¿ytkowników.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gu wiejskiego
przebiegaj¹cego w ul Bukowej i ul. Widziñskiej. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych  z
ujêcia wody w Widzinie.
 odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej
kanalizacji gminnej przebiegaj¹cej w ul. Bukowej i
ul. Widziñskiej.
 odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z
powierzchni przepuszczalnych do gruntu, a z powierzchni dojazdowych, placów i parkingów o trwa³ej nawierzchni oraz dachów do kanalizacji deszczowej, planowanej w s¹siaduj¹cych drogach publicznych. Do czasu realizacji planowanej kanalizacji
wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dojazdowych, placów i parkingów o trwa³ej nawierzchni
oraz z dachów mog¹ byæ, po ujêciu lokalnymi systemami kanalizacji deszczowej i oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach szczegó³owych,
wprowadzane do gruntu, pod warunkiem, ¿e zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej
1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków.

 odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów.
 odpady inne ni¿ komunalne gromadziæ w odrêbnych
pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ w sposób i miejsce uzgodnione z
wójtem.
 zaopatrzenie w gaz ziemny z planowanej sieci gazowej niskiego cinienia na warunkach okrelonych
przez gestora sieci.
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych wykorzystuj¹cych do spalania paliwa ekologiczne np.:
gaz ziemny, olej opa³owy lekki, itp.
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci nn na warunkach ustalonych przez w³aciciela sieci.
 owietlenie projektowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej.
8. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ granic dzia³ki. Dopuszczalny poziom ha³asu
 jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹.
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
 w czêci terenu pomiêdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a granic¹ planu urz¹dziæ zieleñ krajobrazowo-izolacyjn¹ w sposób nie ograniczaj¹cy widocznoci wyjazdu.
 powierzchnia czynna biologicznie musi wynosiæ minimum 50 % powierzchni dzia³ki.
9. Ustalenia inne:
 nie wyznacza siê stref ochronnych.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, wykonany
na mapie w skali 1: 500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) symbol literowy MN/UR, oznaczaj¹cy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
rzemios³a nieuci¹¿liwego,
f) strefa mo¿liwej lokalizacji wjazdu z ul. Widziñskiej,
g) zieleñ krajobrazowo-izolacyjna.
§5
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 poz. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§6
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica wymienionego w §1 uchwa³y.
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§7

§3

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustalenia dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Oznaczenie terenu: UR/MN
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia:
Dzia³ka nr: 199/2 i nr 199/3
Powierzchnia: 0,6554 ha,
3. Przeznaczenie terenu, funkcje:
teren rzemios³a i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej.
funkcja mieszkaniowa integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ produkcyjno-us³ugow¹.
4. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
 ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê nowoprojektowanej
zabudowy w odleg³oci 6 m od krawêdzi drogi gminnej  ul. Kwiatowej, 8 m od granicy dzia³ek 199/4,
199/6 oraz w linii i na przed³u¿eniu tylnej pod³u¿nej
ciany istniej¹cego budynku, jak na rysunku planu.
 powierzchnia zabudowy na dzia³ce nie mo¿e przekroczyæ 60 % jej powierzchni ca³kowitej.
 funkcja mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w budynku mieszcz¹cym rzemios³o i us³ugi nieuci¹¿liwe,
b¹d odrêbnie, w wolnostoj¹cym budynku jednorodzinnym.
 dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê, remonty
oraz modernizacjê istniej¹cych obiektów.
 wysokoæ zabudowy  do 6 m. Dopuszcza siê podwy¿szenie obiektu do 7,5 m w przypadku budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz czêci budynku mieszcz¹cego rzemios³o i us³ugi nieuci¹¿liwe
przeznaczonej pod funkcjê mieszkaniow¹.
 poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 50 cm ponad poziom terenu.
 dachy dwuspadowe, symetryczne; k¹t nachylenia
po³aci dachowej do 20o. Dla budynku jednorodzinnego i czêci budynku mieszcz¹cego rzemios³o i
us³ugi nieuci¹¿liwe przeznaczonej pod funkcjê mieszkaniow¹, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów wielospadowych, o k¹cie nachylenia od 35o
do 45o
 rozplanowanie i forma budynków winny tworzyæ jednorodn¹ ca³oæ, harmonijnie wkomponowan¹ w otaczaj¹cy krajobraz i zabudowê.
5. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z drogi gminnej  ulicy Kwiatowej. Wjazdy
na teren UR/MN zlokalizowaæ w obrêbie stref oznaczonych na rysunku planu.
 w granicach terenu UR/MN nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla sta³ych i okresowych u¿ytkowników.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gu wiejskiego
przebiegaj¹cego wzd³u¿ ul. Kwiatowej. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych  z ujêcia
wody w Widzinie.
 odprowadzenie cieków sanitarnych do kana³u t³ocznego przebiegaj¹cego w ul. Kwiatowej, lokaln¹ pompowni¹ cieków po³o¿on¹ w granicach planu.
 odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z
powierzchni przepuszczalnych do gruntu, a z dachów
i powierzchni szczelnych placów manewrowych i
podjazdów do sieci kanalizacji deszczowej planowanej w ulicy Kwiatowej.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1244
UCHWA£A Nr XXXVI/441/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica dla obszaru dzia³ek 199/2 i 199/3 w Kobylnicy.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r Nr 15, poz.
139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz.
1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 199/2 i 199/3 w Kobylnicy, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr III/21/94 Rady Gminy w Kobylnicy z 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 15,
poz. 102 z 29 kwietnia 1994 r.), zwany dalej planem.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w planie:
1) wysokoæ zabudowy  dopuszczalna maksymalna
wysokoæ zabudowy, liczona od projektowanego poziomu posadzki parteru do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia na rysunku
planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku 
nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) rzemios³o i us³ugi nieuci¹¿liwe  dzia³alnoæ produkcyjno-us³ugowa nie zaliczaj¹ca siê do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, w
zakresie: handlu, gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, produkcji i naprawy obuwia, naprawy innych
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, us³ug
fotograficznych, tapicerskich, stolarskich zwi¹zanych
z napraw¹ mebli, szklarskich, mechanicznych, lusarskich, porednictwa finansowego, obs³ugi prawnej, biurowo-administracyjnej, ³¹cznoci, zdrowia 
poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, sportu, rekreacji, kultury i innych podobnych.
Ewentualna uci¹¿liwoæ dzia³alnoci nie mo¿e przekroczyæ granic terenu objêtego planem,
4) zieleñ krajobrazowo-izolacyjna  zieleñ z udzia³em
drzew i krzewów, w tym zimozielonych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1244, 1245, 1246
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 odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów.
 odpady inne ni¿ komunalne gromadziæ w odrêbnych
pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ w sposób i miejsce uzgodnione z
wójtem.
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnej wykorzystuj¹cej do spalania paliwa ekologiczne np.: gaz
ziemny, olej opa³owy lekki itp.
 zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego cinienia na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ istniej¹cym kablem elektroenergetycznym nn.
 owietlenie projektowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej.
7. Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do
granic terenu.
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wyposa¿yæ w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
 przewidzieæ i utrzymaæ zieleñ krajobrazowo-izolacyjn¹ minimum na 25% powierzchni terenu.
8. Inne ustalenia:
 na etapie projektu budowlanego wykonaæ badania
geologiczno-in¿ynierskie.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, wykonany
na mapie w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) symbol literowy UR/MN oznaczaj¹cy teren rzemios³a i us³ug nieuci¹¿liwych z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) strefy mo¿liwej lokalizacji wjazdów na teren UR/MN.
§5
Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 poz. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§6
W granicach obszaru objêtego ustaleniami planu traci
moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica wymieniony w § 1 niniejszej uchwa³y,
 Uchwa³a Nr XXIII/163/96 Rady Gminy w Kobylnicy z
dnia 25 padziernika 1996 r. w sprawie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1245
UCHWA£A Nr XXXVI/458/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmiany w Statucie Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala co nastêpuje:
§1
§ 5 Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kobylnicy
(zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXII/155/96 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 30 sierpnia 1996 r.) otrzymuje brzmienie:
§ 5. Realizacja zadañ wymienionych w § 3 Statutu nastêpuje w zakresie rodków przyznawanych przez Radê
Gminy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1246
UCHWA£A Nr XLIII/491/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego lokalizacji zabudowy letniskowej na terenie czêci
dzia³ki nr 261/7 w Go³ubiu gmina Stê¿yca.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26, art. 28 i
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr
41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1804) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 5, art.
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:

 2491 

Poz. 1246, 1247, 1248, 1249

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1247

W § 3 Uchwa³y Nr LIV/284/98 Rady Gminy Stê¿yca z
dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego lokalizacji zabudowy letniskowej na terenie czêci
dzia³ki nr 261/7 w Go³ubiu gmina Stê¿yca (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 54, poz. 251 z dnia 25 sierpnia 1998 r.) ustalon¹
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê
na  30% zastêpuje siê stawk¹  5%.

UCHWA£A Nr XLIII/368/2002
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 14 czerwca 2002 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

Numer
okrêgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

w sprawie okrêgów wyborczych do wyboru Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie wojewódzkim, o
administracji rz¹dowej w województwach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) uchwala
siê co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê podzia³u gminy Starogard Gdañski na
okrêgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Starogardzie
Gdañskim oraz ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu:

Granica okrêgu
So³ectwo D¥BRÓWKA
So³ectwo JAB£OWO
So³ectwo BARCHNOWY, So³ectwo JANOWO, So³ectwo KOLINCZ, So³ectwo LIPINKI
SZLACHECKIE, So³ectwo OWIDZ
So³ectwo BRZENO WIELKIE, So³ectwo KLONÓWKA, So³ectwo RYWA£D, So³ectwo
SZPÊGAWSK, So³ectwo ZDUNY
So³ectwo KOKOSZKOWY, So³ectwo LINOWIEC
So³ectwo CIECHOLEWY, So³ectwo JANIN, So³ectwo SIWIA£KA, So³ectwo TRZCIÑSK
So³ectwo KR¥G, So³ectwo OKOLE, So³ectwo ¯ABNO
So³ectwo NOWA WIE
So³ectwo KOTE¯E, So³ectwo ROKOCIN, So³ectwo SUCUMIN, So³ectwo SUMIN, So³ectwo
STARY LAS

Liczba radnych
wybieranych
w okrêgu
1
1
2
3
2
1
1
1
3

§2

§1

Uchyla siê uchwa³ê Nr 20/20/98 Zarz¹du Gminy w Starogardzie Gdañskim z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie
okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim.

Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania o numerze 18
na potrzeby mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w
Szpêgawsku z siedzib¹ w wietlicy Domu Pomocy Spo³ecznej w Szpêgawsku.

§3

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

1248

1249

UCHWA£A Nr XLIII/369/2002
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 14 czerwca 2002 r.

UCHWA£A Nr 212/XXXVIII/2002
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Szpêgawsku w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przechlewo dla obszaru dz. nr ew. 375/2L obrêb Przechlewko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) w zwi¹zku z art. 135 ust. 6
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95 z 1998 r., poz. 602) uchwala siê co nastêpuje:

Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz z
pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1249, 1250

 2492 

2001 r. Nr142, poz. 1591) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy Przechlewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr ew. 375/2L obrêb Przechlewko:
1. Obszar dz. nr ew. 375/2L obrêb Przechlewko o ³¹cznej powierzchni 0,4647 ha, przeznacza siê na funkcjê drogi publicznej (symbol na za³¹czniku graficznym do uchwa³y K).
2. Dla terenu K obowi¹zuje w liniach rozgraniczaj¹cych
minimalna szerokoæ 20 m.
3. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg
przed odprowadzeniem do odbiornika powinny byæ
podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
4. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ek z u¿ytkowania lenego,
5. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest ucilenie rozpoznania warunków geologicznych celem ustalenia warunków realizacji planowanej inwestycji,

og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Przechlewo,
3) 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,
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przechlewo zatwierdzonego
uchwa³¹ Rady Gminy w Przechlewie Nr 122/XIX/92 z dnia
24 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12
poz. 126 z dnia 15 lipca 1992 r. wraz z pón. zm.) 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 Gminy
A. Winkowski

§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.

1250
UCHWA£A Nr XLII/268/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 21 czerwca 2002 r.

§3
Ustalenia niniejszego planu nie uwzglêdniaj¹ zakresu
ustaleñ zawartych w § 3 w punktach 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 Uchwa³y Nr 179/XXX/2001 Rady Gminy Przechlewo z
dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do wprowadzania zmian do planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przechlewo.
§4
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Przechlewo do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu

1

2

Na podstawie art. 89, 90, 91, 92 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 z pón. zm.) oraz art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym,
o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

§5

Numer
okrêgu

w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Prabutach.

Dokonuje siê podzia³u Miasta i Gminy Prabuty na okrêgi
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Prabutach oraz
ustala siê ich numery, granice i liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.

Granica okrêgu
Prabuty ulice:
Kwidzyñska, Grunwaldzka, Czarnieckiego, Kwiatowa, Polna,
£¹kowa,
Ogrodowa,
Reymonta,
Orzeszkowej,
Szkolna,
Mickiewicza, Zamkowa, Warszawska,
So³ectwo Raniewo:
Raniewo, Kleczewo, Podlasie.
Prabuty ulice:
¯eromskiego, Zielna, Podgórna, Warmiñska, Rolnicza, Okrê¿na,
Plac Wolnoci, Malborska, Parkowa, Wincentego Pola, Mazurska,
Mi³a, Kopernika, Jagotty, Krótka, Prusa, Reja, Wa³owa, W¹ska,
Kraszewskiego, Rynek, Plac Kociuszki, Legionów, D³uga,
Barczewskiego,
So³ectwo Julianowo: Julianowo.

Liczba radnych
wybieranych
w okrêgu
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3
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Prabuty ulice:
Obroñców Westerplatte, £ucka, Niepodleg³oci, Jagie³³y,
Kisielicka, Sucharskiego, Daszyñskiego, Wojska Polskiego,
Rypiñska, Koszarowa, Górna, Piaskowa, Daszyñskiego.
Prabuty ulice:
Sanatoryjna, Kuracyjna, Kiepury, Patyry, D¹browskiego,
Wyszyñskiego, Cisowa, Krañcowa, Chopina, Chodkiewicza,
Kasztanowa, Pusta, Akacjowa, Sikorskiego, Wo³yñska, Winiowa,
Brzozowa.
So³ectwo Stary Kamieñ:
Stary Kamieñ, Gra¿ymowo.
So³ectwo Jakubowo: Jakubowo, Pachutki,
So³ectwo Obrzynowo: Obrzynowo.
So³ectwo Stañkowo: Stañkowo.
So³ectwo Antonin:
Antonin, Kamienna,
So³ectwo Gdakowo: Gdakowo,
So³ectwo Górowychy: Górowychy, Górowychy Ma³e,
So³ectwo Rodowo: Rodowo, Rodowo Ma³e.
So³ectwo Laskowice: Laskowice,
So³ectwo Sypanica: Sypanica, Orkusz, Ka³dowo,
So³ectwo Szramowo: Szramowo,
So³ectwo Gonty: Gonty, M³ynisko.
So³ectwo Gilwa: Gilwa,
So³ectwo Ko³odzieje: Ko³odzieje, Kowale,
So³ectwo Pilichowo: Pilichowo,
So³ectwo Pólko: Pólko.
So³ectwo Grodziec: Grodziec,
So³ectwo Trumiejki: Trumiejki.

3

4

5

6

7

8

9

3

2

1

1

1

1

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Prabutach mieci siê w budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul.
Kwidzyñskiej 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

1251
UCHWA£A Nr XLV/360/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 czerwca 2002 r.

1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602; zm.
z 1998 r. Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, z
2001 r. Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) w zw. z
art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o zmianie
ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Sztumie
uchwala, co nastêpuje:
§1

w sprawie okrêgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie.
Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca

Tworzy siê okrêgi wyborcze oraz ustala siê ich granice, numery i liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w
Sztumie:
Liczba radnych

Numer

Granice okrêgu

okrêgu

wybieranych
w okrêgu

1

Bia³a Góra, Parpary, Piek³o, Sztumskie Pole, Unice, Witki, Wygoda, Wydry

1

2

Gociszewo, Gronajny, Goraj, Grzêpa,Koniecwa³d, Koniecwa³d ZR, Polanka, Wêgry

1

3

Kolinka, Michorowo, Pietrzwa³d, Pietrzwa³d ZR, Polaszki, Postolin, Postolin ZR

Barlewice , Barlewiczki, Czernin, Czernin – ul. Pieniê¿nego, Cygusy, Górki, Kêpina,
3

Ramzy Ma³e, Szpitalna Wie, Sztumska Wie  ul.Domañskiego
4

Nowa Wie, Parowy, Sztumska Wie, Sztumska Wie- ul.Kwidzyñska, Sztumska
Wie ZR, Zajezierze

1

Sztum: Osiedle nad Jeziorem, Osiedle Ró¿ane, Osiedle Sierakowskich , ulice:
Chopina, Kalkszteina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kopernika, Kociuszki,
5

Kwiatowa, Morawskiego,
Ogrodowa, Paderewskiego, Polna, Radosna, Reja, Sienkiewicza, Sk³odowskiej,
S³oneczna, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze, ¯eromskiego

5
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Sztum : Osiedle Na Wzgórzu ,Osiedle Parkowe, Osiedle Witosa, Plac Wolnoci;
ulice: Baczyñskiego, Barczewskiego, Che³miñska, Czarnieckiego, Domañskiego,
6

Fiszera, Galla Anonima, Gdañska, Jagie³³y, Kasztelañska, Kochanowskiego,

4

Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Kwidzyñska, Lipowa, Mickiewicza, M³yñska,
Nowowiejskiego, Osiñskiego, Plebiscytowa, Pieniê¿nego, S³owackiego, W³adys³awa
IV, Zwi¹zku Jaszczurczego

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajo-

wo przyjêty oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak
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