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1873

§5

UCHWA£A Nr IV/16/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.

Uchwala siê przychodu i wydatki zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych z tego:
1. Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych:
w tym:
a) stan rodków na 1.01.2003 r.
30.210 z³
b) przychody
2.761.100 z³
w tym dotacje z bud¿etu
1.226.100 z³
a) wydatki
2.831.100 z³
b) stan rodków na dzieñ 31.12.2003 r.
39.790 z³
2. Przychody i rozchody rodków specjalnych:
w tym:
a) stan rodków na 1.01.2003 r.
29.650 z³
b) przychody
304.600 z³
c) wydatki
309.000 z³
d) stan rodków na 31.12.2003 r.
25.250 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Kocierzyna na
2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón
zm.), art. 109 ust. 1, art. 110, art. 116, art. 124, art. 128
ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón zm.), oraz art. 3-4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z pón. zm.) Rada
Miasta Kocierzyna uchwala:
§1

§6

Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoci
28.410.508 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.

Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

§2
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci
29.410.508 zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta:
1. Przychody bud¿etu miasta
1.200.000
w tym:
a) przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
400.000
b) rodki wolne
800.000
2. Rozchody bud¿etu miasta
200.000
w tym:
a) sp³aty otrzymanych po¿yczek
200.000
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.

§7
Uchwala siê Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Kocierzyna na lata 2003-2005 zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§8

z³
z³
z³
z³
z³

§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ i celow¹ bud¿etu w wysokoci
250.000 z³
w tym:
1. Rezerwa ogólna
100.000 z³
2. Rezerwa celowa
150.000 z³
w tym:
a) na remonty szkó³ podstawowych i zespo³ów szkó³
100.000 z³
b) na remonty przedszkoli samorz¹dowych 50.000 z³

Uchwala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zaleconych ustawami.
W tym:
a) dochody
1.770.315 z³
b) wydatki
1.733.315 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§9
Ustala siê dochody oraz wydatki zwi¹zane
zadañ wynikaj¹cych z programu profilaktyki
nia problemów alkoholowych:
a) dochody
b) wydatki
§ 10

z realizacj¹
i rozwi¹za330.000 z³
350.000 z³

Na podstawie § 1 uchwa³y Rady Miasta Kocierzyna
Nr XLIV/372/01 z dnia 19 grudnia 2001 r. ustala siê wysokoæ dotacji na 1 dziecko w przedszkolach samorz¹dowych na kwotê 260 z³ miesiêcznie.
* Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1873, 1874

 4866 

§ 11
Ustala siê dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ w³asnych gminy w wysokoci
254.000 z³
z tego na:
a) zadania z zakresu turystyki
4.000 z³
b) zadania z zakresu opieki spo³ecznej
5.000 z³
c) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
5.000 z³
d) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
240.000 z³
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do zasiêgania opinii w³aciwych Komisji Rady Miasta w przypadkach
rozpatrywania i udzielania dotacji dla podmiotów wymienionych w pkt 1 w kwocie wy¿szej ni¿ 1.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u,
b) lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowcy w innych bankach,
c) zaci¹gania kredytów, po¿yczek oraz sp³at zobowi¹zañ
do kwoty 300.000 z³ w ramach bie¿¹cej i inwestycyjnej
obs³ugi bud¿etu miasta w roku bud¿etowym.
§ 13
Ustala siê zakres dotacji dla zak³adów bud¿etowych
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§ 14
Ustala siê prognozê d³ugu Gminy Miejskiej Kocierzyna zgonie z za³¹cznikiem nr 9*.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

 z udzia³u Gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych prawnych kwota
347.788, wp³ywy z pozosta³ych podatków i op³at
48.981, z wp³ywów z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzedaz alkoholu
31.000, z wp³ywów z us³ug
42.485, z wp³ywów ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
44.477, z pozosta³ych wp³ywów kwota
69.342,2. Subwencje pañstwa kwota
2.701.733,3. Dotacje pañstwowe kwota
375.539,4. Dotacje na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
300.000,Planowane dochody wykazane w pe³nej klasyfikacji
bud¿etowej zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
§2
II. Ustala siê wydatki bud¿etowe Gminy w kwocie
4.938.236,Z tego:
1. Wydatki bie¿¹ce w kwocie 4.285.932,w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ kwota
2.970.305, pozosta³e wydatki bie¿¹ce kwota
1.157.049, dotacje
158.578,2. Wydatki maj¹tkowe kwota
652.304,Planowane wydatki w pe³nej klasyfikacji bud¿etowej
zawiera za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê deficyt bud¿etowy w kwocie 145.212,- za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
Na pokrycie wystêpuj¹cego deficytu ustala siê przychody w kwocie 245.212,- za³¹cznik Nr 4* do niniejszej
uchwa³y.
§5
Ustala siê rozchody bud¿etu w kwocie 100.000,- za³¹cznik Nr 5* do niniejszej uchwa³y.

1874

§6

UCHWA£A Nr VIII/39/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 27 marca 2003 r.

Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w kwocie 94.000,- za³¹cznik Nr 6* do niniejszej uchwa³y.

w sprawie bud¿etu Gminy Ostaszewo na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1996 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. Nr 13 z 1996 r.
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z dnia 19 grudnia 1998 r.
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Ustala siê dochody bud¿etowe Gminy w kwocie
4.793.024,Z tego:
1. Dochody w³asne stanowi¹ kwotê
1.415.752,w tym:
 z podatku rolnego kwota
415.879, z podatku od nieruchomoci kwota
415.800,-

§7
Ustala siê dotacje i dochody na zadania administracji
rz¹dowej zlecone gminie oraz dotacje na zadania w³asne
Gminy, kwota 380.539- za³¹cznik Nr 7* do niniejszej
uchwa³y.
§8
Ustala siê wydatki na administracjê rz¹dow¹ zlecone
gminie, kwota 368.940,- za³¹cznik Nr 8* do niniejszej
uchwa³y.
§9
Ustala siê wysokoæ wydatków na realizacje zadan
okrelonych w programie: Profilaktyka rozwi¹zywania
problemów alkoholowych alkoholowych kwocie
42.770,-.
* Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê.
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§ 10

Przyjmuje siê wykaz zadañ inwestycyjnych na 2003 rok
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ciowych imprez oraz do¿ynek na poszczególnych So³ectwach, z wy³¹czeniem imprez organizowanych dla
dzieci i m³odzie¿y.

§ 11

§2

Ustala siê prognozowany d³ug publiczny na lata 2003
 2005 za³¹cznik Nr 10*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ostaszewo.

§ 12

§3

Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszy
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, za³¹cznik
nr 11* do niniejszej uchwa³y.

Traci moc uchwa³a Nr XL/133/98 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz
prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.

§ 13
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
planie wydatków zakresie okrelonym w art. 128 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

1875
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Ostaszewie
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu na terenie Gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231
z 12 wrzenia 2002 r. z pó.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718 z pó.zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane:
 na placu wyznaczonym jako targowisko wiejskie w
Ostaszewie  dzia³ka nr 445/1.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu i za
zezwoleniem:
 na boiskach sportowych oraz wyznaczonych miejscach tylko w przypadku organizowania okoliczno* Za³¹czników nr 9-11 nie publikuje siê.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
E. Sosin

1876
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy Dzierzgoñ za 2002 rok i absolutorium dla Burmistrza Dzierzgonia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz U Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Dzierzgoniu
uchwala:
§1
Przyjmuje siê roczne sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Dzierzgoñ za 2002 rok zamykaj¹ce siê kwotami:
Dochody bud¿etowe:
plan
15.684.352,- z³
wykonanie
15.205.865,-z³.
Wydatki bud¿etowe:
plan
15.921.183,- z³
wykonanie
15.304.171,-z³
Przychody:
plan
990.000.- z³
wykonanie
973.153,-z³.
Rozchody:
plan
753.169,- z³
wykonanie
752.807,-z³
§2
Udziela siê Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy Dzierzgoñ za 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

§4

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

1. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adów
bud¿etowych i rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y.
2. Ustal siê zakres kwoty dotacji zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5* do uchwa³y*.
3. Prognoza kwoty d³ugu Gminy Dzier¿goñ stanowi za³¹cznik nr 9* do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

1877
UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu na rok 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm) art. 22 ust. 4,
art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d. Art. 109, art. 112 art. 17 ust 1 i 2,
art. 118 ust. 1 i 2 art. . 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych *t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), art. 79 ust. 1 a
i b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón zm.), art. 28 ust. 3
w zwi¹zku z art. . 32 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tj.
Dz. U. z 1997 Nr 110 poz. 721 z pón. zm.) oraz 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 pón. zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwa³a co nastêpuje:

§5
Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania zobowi¹zañ
i sp³aty zobowi¹zañ do kwoty 1.000.000 z³ oraz kresytów
i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu Gminy
Dzierzgoñ do kwoty 400.000 z³.
§6
Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania zmian w
planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u.
§7
Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
wg za³¹cznika nr 8* do Uchwa³y.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Dzier¿goñ na rok
2003 w wysokoci 14.654.057 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1* do uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Dziergoñ na rok
2003 w wysokoci 14.021.764 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2* do uchwa³y.
3. Ustala siê przychody bud¿etowe w kwocie 200.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do uchwa³y.
4. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie 832.293 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do uchwa³y.
5. Nadwy¿kê w kwocie 632.293 z³ przeznacza siê na sp³atê rat po¿yczek i kredytów zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*
do uchwa³y.
§2
1. Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ miêdzy innymi:
2. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci 1.124.410 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y.
3. Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu w
kwocie 61.425 z³.
§3
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹ miêdzy innymi:
1. Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w kwocie 1.124.410 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y*.
2. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w kwocie 61.425 z³ jak w za³¹czniku nr 2* do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk

1878
UCHWA£A Nr VIII/72/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych
op³at.
Na podstawie art. 18 ust 2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó¿n. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806 oraz art. 18 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200
poz. 1683) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyje za niektóre czynnoci urzêdowe:
1. Za dokonanie wykrelenia z ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej 20 z³.
2. Za sporz¹dzanie testamentu 50 z³.
3. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 50 z³.

* Za³¹czników nr 1-9 nie publikuje siê.
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Poz. 1878, 1879
§2

Op³aty administracyjne wp³aca siê bez wezwania w kasie Urzêdu Miasta i Gminy w dniu wykonywania czynnoci urzêdowych podlegaj¹cych op³acie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kepice
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej nr XXX/175/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej za niektóre czynnoci
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

1879
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 28 kwietnia 2003 r. w Kwidzynie, pomiêdzy:
Powiatem Kwidzyñskim, reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê Kwidzyñskiego
2. Andrzeja Fortunê  Wicestarostê Kwidzyñskiego
zwanym dalej Powiatem
a
Gmin¹ Kwidzyn, reprezentowan¹ przez:
Edmunda Wierzbê  Wójta Gminy Kwidzyn
zwan¹ dalej Gmin¹
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 w zwi¹zku z art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pón.
zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 z pón. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 27 listopada 1996 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Kalkulacjê przewidywanych kosztów zadania finansowanego przez Powiat przedstawia za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana
przez Powiat w terminie 14 dni od dnia wejcia w ¿ycie
porozumienia na konto Gminy: PBS 83000009-821233600-1/0.
§3
Otrzymane rodki finansowe mog¹ byæ przez Gminê
wykorzystane wy³¹cznie wed³ug zasad okrelonych przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón.
zm.).
§4
1. Gmina zobowi¹zuje siê przedstawiæ Powiatowi rozliczenie z wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym
i finansowym w terminie do dnia 16.06.2003 r.
2. W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia lub
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
Gmina zobowi¹zuje siê niezw³ocznie zwróciæ dotacjê
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych.
3. W przypadku niewykonania lub czêciowego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia dotacja podlega niezw³ocznie zwrotowi w czêci proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.
§5
Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania porozumienia przez Gminê.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Wszelkie spory wynikaj¹ce z niniejszego porozumienia rozpatruje s¹d powszechny.
§8
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem podpisania.

§1

§9

Powiat powierza a Gmina przyjmuje prowadzenie zadañ publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotycz¹cych organizacji w dniach 31.05. 01.06.2003 r.
w miejscowoci Rakowiec IV Dni Powiatu Kwidzyñskiego, obejmuj¹cych imprezy rekreacyjno-sportowe i kulturalne dla mieszkañców powiatu kwidzyñskiego.

Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§2
1. W celu wykonania zadañ, o których mowa w § 1 Gmina otrzymuje od Powiatu dotacjê w wysokoci 35.000
z³ (s³ownie: trzydzieci piêæ tysiêcy z³otych).

Gmina Kwidzyn
Wójt
E. Wierzba
Skarbnik Gminy Kwidzyn
K. Jaranowska

Powiat Kwidzyñski
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Wicestarosta
A. Fortuna
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1879, 1880, 1881, 1882
Za³¹cznik do Porozumienia
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania dotycz¹cego organizacji
w dniach 31.05.-01.06.2003 r. w miejscowoci Rakowiec
IV Dni Powiatu Kwidzyñskiego
Lp.

Kwota w z³

Wyszczególnienie

1.

Koncert zespo³u MAFIA

9 000,00

2.

Wystêp Kabaretu Moralnego Niepokoju

5 500,00

Koncert Roberta Rozmusa
3.

Koncert zespo³u eM – Studio

17 000,00

Przeprowadzenie przez artystów 5 konkursów wród publicznoci
4.

Pokaz walk rycerskich

3 500,00

RAZEM:

35 000,00

1880

1881

UCHWA£A Nr VIII/153/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 maja 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/51/2003
Rady Gminy w Chmilenie
z dnia 30 czerwa 2003 r.

w sprawie utworzenia So³ectwa Rutki w Gminie ¯ukowo.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Chmielno.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz § 118, ust. 1 i § 119
ust. 1 i 3 Statutu Gminy ¯ukowo  Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i 9 lit. h,
art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Chmielnie
uchwala, co nastêpuje:

§1
Na wniosek mieszkañców wsi Rutki, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami  tworzy siê So³ectwo Rutki
w Gminie ¯ukowo.
§2
1. Powierzchnia so³ectwa Rutki wynosi 28,2677 ha.
2. Granice so³ectwa Rutki stanowi¹:
 od strony pó³nocnej  rzeka Radunia i droga wojewódzka nr 219,
 od strony wschodniej  granica miasta ¯ukowo,
 od strony po³udniowej  granica so³ectwa Glincz,
 od strony zachodniej  teren PKP (dzia³ka nr 85/1
i 86).
3. Szczegó³owy wykaz nieruchomoci so³ectwa Rutki stanowi za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y  wykaz dzia³ek z numeracj¹ i powierzchni¹.
4. Mapka ewidencyjna so³ectwa Rutki stanowi za³¹cznik
nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
* Za³¹czników nr 1,2 nie publikuje siê.

§1
W Uchwale Rady Gminy w Chmielnie Nr V/43/2003 z
dnia 31 marca 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 19 uchwalonego cytowan¹ uchwa³¹ Statutu Gminy Chmielno wykrela siê zapis ust. 2 cytowanego paragrafu.
2. W za³¹czniku Nr 3 do uchwalonego cytowan¹ uchwa³¹
Statutu Gminy Chmielno dot. wykazu gminnych jednostek organizacyjnych dodaje siê nastêpuj¹ce punkty:
a) pkt 14  Gminny Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chmielnie,
b) pkt 15  Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana
Drze¿d¿ona w Chmielnie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1882
UCHWA£A Nr VI/69/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³y w sprawie po³¹czenia w zespo³y publicznego gimnazjum i szkó³ podstawowych w Chmielnie i Miechucinie.
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Poz. 1882, 1883

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971/, art. 5, ust. 2, pkt 1 oraz art. 62, ust.
1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67,poz. 329 z pón. zm.) , Rada gminy
w Chmielnie, uchwala, co nastêpuje:

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Radostowo dz.
nr 69, 53/2, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Subkowy zatwierdzonego Uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón. zm.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y).

§1

§2

W uchwale Nr VI/35/99 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
18 marca 1999 r. w sprawie po³¹czenia w zespó³ publicznego gimnazjum w Chmielnie i Szko³y Podstawowej
im. mjra Henryka Sucharskiego w Chmielnie (og³oszonej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Nr 98, poz. 898), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 1 zamiast 2001 wpisuje siê na czas niekrelony.
§2
W uchwale Nr VI/36/99 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
18 marca 1999 r. w sprawie po³¹czenia w zespó³ publicznego gimnazjum w Miechucinie i Szko³y Podstawowej
w Miechucinie (og³oszonej w Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 98, poz. 899), wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
w § 1 zamiast 2001 wpisuje siê  na czas nieokrelony
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od
1 wrzenia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1883
UCHWA£A Nr V/51/2003
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmuj¹cego fragment wsi Radostowo dz. nr 69, 53/2.
Na podstawie art. 7 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy w Subkowach, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego
uchwala, co nastêpuje:

Ustalenia tekstowe dla terenu objêtego opracowaniem
przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu, ka¿dej wydzielonej dzia³ki budowlanej (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)  40%
 ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego zadrzewienia i zakrzaczenia jak na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej  wzmocnienie osnowy ekologicznej cieku wodnego, szer. min 5 m  jak na rys. planu
za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy zaznaczone na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y:
 10 m od istniej¹cego cieku w pó³nocnej czêci
planu
 10 m od krawêdzi drogi powiatowej (poza obszarem opracowania planu)
 5 m od istniej¹cej linii elektroenergetycznej
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej
 na ka¿dej dzia³ce budowlanej ustala siê zasadê lokalizacji jednego budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego) wraz z zabudow¹
towarzysz¹c¹,
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ terenów na dzia³ki budowlane wg
linii podzia³u wewnêtrznego zaznaczonych na rys.
planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego), ustala siê wymóg zastosowa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1883, 1884
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nia dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu
g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 usytuowanie g³ównej kalenicy budynku  jak na rys.
planu  za³. nr do niniejszej Uchwa³y
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej w obszarze opracowania planu
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków do projektowanej oczyszczalni cieków w miejscowoci Radostowo lub Subkowy Dworzec
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów nieutwardzonych i dachów wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych
i piaskownikach
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  droga dojazdowa bez wydzielonej jezdni (ci¹g pieszo-jezdny)
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych od 8 m
do 12 m  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.

§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest Rysunek planu  w skali
1:1000  za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowe wydzielonych terenów,
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
 istniej¹ce zadrzewienia i zakrzaczenia do zachowania,
 obszar zakazu lokalizacji budynków,
 usytuowanie g³ównej kalenicy projektowanej zabudowy,
pozosta³e oznaczenia maja charakter informacyjny.
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Subkowy.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Subkowy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Subkowach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu gminy Subkowy granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzony Uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia
1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón.
zm.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

1884
UCHWA£A Nr V/52/2003
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
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Poz. 1884

rowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmuj¹cego fragment wsi Wielg³owy dzia³ki nr 80/10 i 80/11.
Na podstawie art. 7 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy w Subkowach, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Wielg³owy dz. nr
80/10, 80/11, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzonego Uchwa³¹ Gminnej Rady
Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón. zm.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y).
§2
Ustalenia tekstowe dla terenu objêtego opracowaniem
przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu, (powierzchnia pokryta: gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi)  40%
 obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy zaznaczona na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
40m od pó³nocnej granicy dzia³ki 80/11
 wjazd na dzia³kê lokalizowaæ w pó³nocno-zachodnim naro¿niku w miejscu wskazanym na rysunku
planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 dla istniej¹cego ropoci¹gu obowi¹zuje strefa bezpieczeñstwa 40 m  jak na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y, obowi¹zuje zakaz wznoszenia
budowli i sk³adowania materia³ów ³atwopalnych
 dla projektowanego ropoci¹gu obowi¹zuj¹ strefy
bezpieczeñstwa 22,5 m zakaz wznoszenia budowli
i sk³adowania materia³ów ³atwopalnych (od ka¿dego z projektowanych wariantów przebiegu nowej

4.
5.

6.

7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nitki ropoci¹gu)  jak na rys. planu  za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y:
 ustala siê wymóg uzgodnieñ ka¿dej lokalizacji kubaturowej i liniowej projektowanych inwestycji oraz
planowanych robót ziemnych z Zarz¹dca ropoci¹gu
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego  mieszkaniowego, ustala siê
wymóg zastosowania dachu stromego o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
9m
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi  ul. Lena (poza
obszarem opracowania planu)
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie dzia³ki w
iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego, nie
mniej ni¿ 2 mp/100m2 powierzchni us³ug
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej w s¹siedniej drodze  ul. Lena (poza obszarem opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem do oczyszczalni cieków
Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów nieutwardzonych i dachów wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych
i piaskownikach
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ZI/ZE
2. FUNKCJA TERENU
 zieleñ izolacyjna od ropoci¹gu i zieleñ ekologiczna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê minimalny 100% powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu, (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹)
 ustala siê wymóg uzgodnieñ ka¿dej lokalizacji projektowanych inwestycji oraz planowanych robót
ziemnych z Zarz¹dca ropoci¹gu
 zakaz lokalizacji budynków i sk³adowania materia³ów ³atwopalnych
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1884, 1885
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zakaz lokalizacji budynków
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony istniej¹cej drogi  ul. Lena (poza
obszarem opracowania planu)
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest Rysunek planu  w skali
1:1000  za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowe wydzielonych terenów,
 nieprzekraczalna linia zabudowy,
 lokalizacja wjazdu na dzia³kê
pozosta³e oznaczenia maja charakter informacyjny.
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Subkowy.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Subkowy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Subkowach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu gminy Subkowy granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci
moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzony Uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón. zm.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

1885
UCHWA£A Nr V/53/2003
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmuj¹cego fragment wsi Brzuce dz. nr 279/2.
Na podstawie art. 7 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy w Subkowach, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Brzuce dz. nr
279/2, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzonego Uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón. zm.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y).
§2
Ustalenia tekstowe dla terenu objêtego opracowaniem
przedstawiono w postaci tabeli  kart terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.MN, 2.MN
2. FUNKCJA TERENU
 podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug
podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia,
drobne rzemios³o, gabinety lekarskie), jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza
i gara¿e dla potrzeb w³asnych
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ustala siê maks. procent powierzchni zabudowy terenu 35%
 ustala siê minimalny procent powierzchni przyrodniczo  czynnej terenu (powierzchnia pokryta: gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ b¹d urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, ciekami i zbiornikami wodnymi) 40%
 na ka¿dej dzia³ce budowlanej ustala siê zasadê lokalizacji jednego budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego) wraz z zabudow¹
towarzysz¹c¹
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ terenów na dzia³ki budowlane wg
linii podzia³u wewnêtrznego zaznaczonych na rys.
planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek

Poz. 1885
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dla budynku g³ównego (mieszkaniowego lub mieszkalno-us³ugowego), ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego dwuspadowego o nachyleniu
g³ównych po³aci dachowych od 35o do 45o
 usytuowanie g³ównej kalenicy budynku (najwy¿szej
i najd³u¿szej) równolegle do drogi dojazdowej do
dzia³ki  ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy (liczona od poziomu gruntu do najwy¿szego elementu pokrycia budynku  najwy¿sza kalenica dachu) 
8m
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony ci¹gu pieszo-jezdnego KX
 miejsca parkingowe zapewniæ w obrêbie indywidualnych dzia³ek w iloci:
 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
 w przypadku lokalizacji us³ug miejsca postojowe
zapewniæ stosownie do programu u¿ytkowego,
nie mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni us³ug
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej (poza obszarem opracowania planu)
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym wywozem do oczyszczalni cieków
 docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem cieków do projektowanej oczyszczalni cieków w miejscowoci Brzuce
 w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych:
 z terenów nieutwardzonych i dachów wody opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
 z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych
i piaskownikach, docelowo do projektowanej kanalizacji deszczowej
Zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê
Zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych niskoemisyjnych
lub nieemisyjnych róde³
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej linii
NN (poza obszarem opracowania planu) na warunkach
uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
Gospodarka odpadami sta³ymi  gromadziæ w obrêbie w³asnych dzia³ek w zamkniêtych pojemnikach,
umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów; wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych
na terenie gminy
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 3.ZS
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce
i skwery (teren przeznaczony dla realizacji celów
publicznych)
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 teren ogólnodostêpny
 zakaz lokalizacji budynków
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
 dopuszcza siê ogrodzenie terenu
 ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyj-

4.
5.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

no-krajobrazowej szer. min 10 m od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej  jak na rysunku planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury przy zachowaniu:
a. maks. wysokoæ obiektu 4 m
b. konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd od strony projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KX lub ul. Krótkiej (poza obszarem opracowania planu)
 zakaz parkowania pojazdów samochodowych
 ustala siê wymóg lokalizacji min 10 mp dla rowerów
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 nie przewiduje siê

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  droga dojazdowa bez wydzielonej jezdni (ci¹g pieszo-jezdny)
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych od 8m
do 12 m  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 parkowanie  wy³¹cznie samochodów osobowych,
w wyznaczonych miejscach w s¹siedztwie terenu
3ZS
2. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na 0%.
3. Terenem przeznaczonym dla realizacji celów publicznych jest teren 3.ZS.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest Rysunek planu  w skali
1:1000  za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.
2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowo-cyfrowe wydzielonych terenów,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki budowlane,
 pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu.
§4
1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Subkowy.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Subkowy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1885, 1886, 1887
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2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Subkowach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu gminy Subkowy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§5
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzony Uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia
1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 3, poz. 26) z pón.
zm.

1887
UCHWA£A Nr X/77/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§6

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust. 2, pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.

1. Ustala siê pobór op³aty targowej na terenie miasta
Bytów w drodze inkasa.
2. Inkasentami s¹ dzier¿awcy placów targowych oraz
upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miejskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

§3
Wynagrodzenie za pobór op³aty targowej wynosi 3%
(s³ownie: trzy procent) od zainkasowanej kwoty.
§4

1886
OG£OSZENIE
Starosty Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
w sprawie zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca
2003 r., w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) informujê i zapraszam:
organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki samorz¹du terytorialnego powiatu gdañskiego do zg³aszania
sporód swoich przedstawicieli po jednym kandydacie
na cz³onka Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Pruszczu Gdañskim.
Termin zg³aszania kandydatów up³ywa w 14 dniu od
dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zg³oszenie nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdañskim, ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdañski, tel.
773-20-85, 773-20-86.
Starosta
B. Dombrowski

Zwalnia siê z op³aty targowej handel inwentarzem ¿ywym.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 92, poz. 2324).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr X/77/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
STAWKI DZIENNEJ OP£ATY TARGOWEJ
NA TERENIE GMINY BYTÓW
1. Przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego i ci¹gnika 
13,20 z³.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub wozu
konnego  12,40 z³.
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Poz. 1887, 1888, 1889

3. Przy sprzeda¿y obwonej z wózka, kosza, skrzynki, stolika lub roz³o¿ony towar na ziemi:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  6,20 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
3,30 z³.
4. Za zajêcie sto³u, straganu i obiektu budowlanego nie
z³¹czonego trwale z gruntem:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  6,70 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
4,10 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1889
UCHWA£A XIII/139/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/608/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeñ Hali Widowiskowo-Sportowej oraz obiektów
sportowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji
w Rumi.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15
i Nr 80, poz. 717 i 720) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm. Dz. U. z 1997 Nr 106, poz. 679,
Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

W Uchwale Nr XXVII/230/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze
wietlic w samorz¹dowych szko³ach podstawowych
w Rumi, zmienionej Uchwa³¹ Nr XXXVII/310/97 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 1997 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 skrela siê ust. 2 i 3,
2) w § 2 ust. 1 cyfry 50% zastêpuje siê cyframi 15%,
3) w § 3 ust. 1 i 2 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê
wyrazami Burmistrz Miasta,
4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: § 4 ust. 2: Upowa¿nia siê dyrektorów szkó³ do zwalniania, na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego, z odp³atnoci za korzystanie ze wietlicy szkolnej uczniów
znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji finansowej lub ¿yciowej,
5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: rodki finansowe
uzyskane z odp³atnoci za korzystanie ze wietlicy
szkolnej stanowi¹ dochód gminy, z którego 85%
szko³y odprowadzaj¹ na konto bankowe gminy, pozosta³e 15% wzbogaca rodki specjalne szko³y.

W uchwale Nr XLI/608/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeñ Hali Widowiskowo-Sportowej oraz
obiektów sportowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Rumi zmienionej uchwa³¹ XII/118/2003 z dnia
26 czerwca 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 4 wyrazy Zarz¹dem Miasta zastêpuje siê
wyrazami Burmistrzem Miasta,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Burmistrz Miasta mo¿e zwolniæ ca³kowicie z
op³at za korzystanie z boisk sportowych hali
i stadionu MOSiR kluby sportowe i stowarzyszenia zajmuj¹ce siê propagowaniem sportu
wród m³odzie¿y oraz organizacj¹ i wspieraniem imprez sportowych dla mieszkañców
miasta.
c) dotychczasowy ust. 5 i 6 otrzymuj¹ oznaczenia
ust. 6 i 7,
2) w § 8 w ust. 4 wyrazy Zarz¹d Miasta zastêpuje siê
wyrazami Burmistrz Miasta,

1888
UCHWA£A Nr XIII/125/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVII/230/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie ustalenia
zasad korzystania ze wietlic w samorz¹dowych szko³ach podstawowych w Rumi.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi MOSiR
w Rumi.

§3

§3

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1890, 1891, 1892

 4878 

1890

§1

POROZUMIENIE
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Miejskiej Rumia
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z uchwa³¹ Nr II/X/119/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
Rady Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gmina Miejska Rumi reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta  El¿bietê Rogala-Koñczak
zgodnie z uchwa³¹ Nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 sierpnia 2003 r., zmieniaj¹ porozumienie stron z
dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty
Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy
Rumia w nastêpuj¹cy sposób:

W § 1 skrela siê pkt I.1) i 2.
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych wy¿ej przechodzi z dniem 8 grudnia 2003 r. do
kompetencji Starosty Wejherowskiego.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wójt Gminy Wejherowo
J. Kêpka

1892

§1
W § 1 skrela siê pkt I. 1, 2 i 3.
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych w § 1 przejmuje z dniem 29 grudnia 2003 r.
Starosta Wejherowski, z wy³¹czeniem spraw okrelonych
w pkt I. 1. lit. x i y, które przechodz¹ z dniem 11 lipca
2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Burmistrz Miasta Rumi
E. Rogala-Koñczak

Starosta Wejherowski
J. Reszke

1891
POROZUMIENIE
z dnia 1 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Wejherowo
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/113/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Wejherowo reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Jerzego Kepka
zgodnie z Uchwa³¹ Nr XII/91/2003 Rady Gminy Wejherowo z dnia 04 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 23 padziernika
2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu zadañ publicznych nale¿¹cych do powiatu, do prowadzenia przez organy Gminy Wejherowo
w nastêpuj¹cy sposób:

Starosta Wejherowski
J. Reszke

POROZUMIENIE
z dnia 1 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Szemud
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/114/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Szemud reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Zbigniewa Engelbrechta
zgodnie z Uchwa³¹ Nr XI/82/2003 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji
z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Szemud w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 skrela siê pkt I.1) i 2).
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych w § 1 przejmuje z dniem 1 grudnia 2003 r. Starosta Wejherowski z wy³¹czeniem spraw okrelonych w
pkt I. 1) lit. x, y i ¿, które przechodz¹ z dniem 11 lipca
2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wójt Gminy Szemud
Z. Engelbrecht

Starosta Wejherowski
J. Reszke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1893, 1894, 1895

1893
POROZUMIENIE
z dnia 1 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy £êczyce
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/118/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina £êczyce reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Bo¿enê Chmielewsk¹
zgodnie z Uchwa³¹ Nr X/52/2003 Rady Gminy £êczyce z
dnia 21 lipca 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 3 marca 2001 r. w
sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy £êczyce w nastêpuj¹cy sposób:
§1

zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Reda w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 skrela siê pkt I.1.
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych wy¿ej przechodzi z dniem 1 padziernika 2003 r.
do kompetencji Starosty Wejherowskiego.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Burmistrz Miasta Redy
S. Wicki

W § 1 skrela siê pkt I.1) i 2).

1895

§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych w § 1 przejmuje z dniem 10 padziernika 2003 r.
Starosta Wejherowski z wy³¹czeniem spraw okrelonych
w pkt I. 1) lit. x, y i ¿, które przechodz¹ z dniem 11 lipca
2003 r. do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wójt Gminy £êczyce
B. Chmielewska

Starosta Wejherowski
J. Reszke

Starosta Wejherowski
J. Reszke

1894
POROZUMIENIE
z dnia 1 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Miasta Redy
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/115/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Miasta Redy reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta  Stanis³awa Wickiego
zgodnie z Uchwa³¹ Nr XI/105/2003 Rady Miejskiej Redy z
dnia 9 lipca 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 14 lutego 2001 r. w
sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z

POROZUMIENIE
z dnia 1 wrzenia 2003 r.
Powiatu Wejherowskiego
oraz
Gminy Choczewo
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
Starostê Wejherowskiego  Józefa Reszke
zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/X/112/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r.
oraz
Gmina Choczewo reprezentowana przez:
Wójta Gminy  Jacka Micha³owskiego
zgodnie z Uchwa³¹ Nr VII-69/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 10 lipca 2003 r.
zmieniaj¹ porozumienie stron z dnia 28 lutego 2001 r. w
sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z
zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo w nastêpuj¹cy sposób:
§1
W § 1 skrela siê pkt I.1. i 2.
§2
Prowadzenie spraw, o których mowa w punktach przywo³anych wy¿ej przechodzi z dniem 17 padziernika
2003 r. do kompetencji Starosty Wejherowskiego.
§3
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§4
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Wójt Gminy Choczewo
J. Micha³owski

Starosta Wejherowski
J. Reszke

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2605-A/3700/2001/2002/2003/I/DJ
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
W dniu 29 sierpnia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Gminy Czarna Woda prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Miejski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ w
Czarnej Wodzie, dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD820/2605-A/8/2001/2002/I/MS, zmienionej decyzj¹ z dnia
31 lipca 2003 r. Nr OGD-820/2605-A/3282/2001/2002/
2003/I/DJ w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD-820/2605A/8/2001/2002/I/MS, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 31 lipca
2003 r. Nr OGD-820/2605-A/3282/2001/2002/2003/I/DJ,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Gminie
Czarna Woda prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Miejski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib¹ w Czarnej Wodzie taryfê dla ciep³a na okres do dnia
31 sierpnia 2003 r.
Pismem z dnia 29 sierpnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo

wnios³o o zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 wrzenia 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
29 sierpnia 2003 r. Nr OGD820/2605-A/3700/2001/2002/
2003/I/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 23 stycznia 2002 r. Nr OGD820/2605-A/8/2001/2002/I/MS, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
31 lipca 2003 r. Nr OGD-820/2605-A/3282/2001/2002/
2003/I/DJ, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej
ww. decyzj¹ do dnia 30 wrzenia 2003 r. Pozwoli to na
dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
(drugiej) taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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