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2096

§4

UCHWA£A Nr III/27/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 lutego 2003 r.

Ustala siê dotacjê z bud¿etu gminy w wysokoci
288.000 z³ dla instytucji kultury w tym:
 dla Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji
220.000,-z³,
 dla Gminnej Biblioteki Publicznej 68.000,-z³.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 109,
116, 124, 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) Rada Gminy  po zasiêgniêciu opinii komisji
Rady Gminy  uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 r. w wysokoci 7.193.850,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 r. w wysokoci 7 177.350,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Nadwy¿ka bud¿etu gminy na 2003 rok w kwocie
16.500,- z³ bêdzie przeznaczona na czêciow¹ sp³atê
zaci¹gniêtego kredytu.
4. Ustala siê rozchody zwi¹zane z finansowaniem zobowi¹zañ w wysokoci 536.500,-z³:
 992 sp³ata otrzymanych krajowych kredytów i po¿yczek  536.500,-z³
5. Ustala siê przychody, które zrównowa¿¹ bud¿et w kwocie 520.000,- z³:
 952 po¿yczka  150.000,- z³,
 955 wolne rodki  370.000,- z³.
§2
1. Dochody okrelone w § 1 pkt 1 obejmuj¹:
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 40.000,-z³.
2. Wydatki okrelone w § 1 pkt 2 obejmuj¹ wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 40.000,- z³.
§3
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminom w wysokoci 578.755,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.

* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

§5
Ustala siê rezerwê w wysokoci ogó³em 57.255,-z³
w tym:
1. Rezerwa ogólna 28.355,-z³.
2. Rezerwa celowa (rodki do dyspozycji rad so³eckich)
28.900,-z³.
§6
Ustala siê wyodrêbnione rodki w ramach bud¿etu
gminy w kwocie 28.900,- w podziale na poszczególne
so³ectwa zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§7
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
jak w za³¹czniku Nr 5*.
§8
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6*.
§9
Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w wysokoci 363.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§ 10
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru rodków w wysokoci 500.000,-z³
2. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych
z umów przekraczaj¹cych bud¿et 2003 r. do wysokoci 500.000,-z³. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych bud¿etów w latach 2004 
2005 r.

* Za³¹czników Nr 4-8 nie publikuje siê.
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3. Dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.
4. Zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku Nr 8* przekraczaj¹cych bud¿et 2003 r. do kwot wykazanych w za³¹czniku Nr 8. ród³em pokrycia zobowi¹zañ bêd¹ dochody w³asne przysz³ych bud¿etów w latach 2004 
2006 r.
5. Do przekazania niektórych uprawnieñ do dokonania
przeniesieñ wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
6. Do sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2003 oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

§3
Sprzeda¿ napojów alkoholowych w oparciu o zezwolenia jednorazowe mo¿e odbywaæ siê na terenie wietlic
wiejskich, remiz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i obiektów sportowo  rekreacyjnych.
§4
Trac¹ moc Uchwa³y Rady Gminy Subkowy z dnia 20 lutego 1997 r.:
1) Nr XXIII/143/97 w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych w Gminie Subkowy,
2) Nr XXIII/144/97 w sprawie okrelenia warunków
sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2097
UCHWA£A Nr III/34/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Subkowy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
zm.: Nr 167, poz. 1372) po zasiêgniêciu opinii Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej  uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
1. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych,
z zastrze¿eniem ust. 2, nie mog¹ byæ usytuowane w
bezporedniej bliskoci:
1) szkó³, placówek owiatowo  wychowawczych
i opiekuñczych,
2) obiektów kultu religijnego,
3) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ usytuowania punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w bezporedniej bliskoci obiektów, o których mowa w ust. 1 po
uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii kierownika lub
zarz¹dcy obiektu.
§2
1. Przez pojêcie bezporedniej bliskoci rozumie siê
graniczenie dzia³ki, na której usytuowany jest punkt
sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych z
przyleg³ymi dzia³kami, na których usytuowane s¹ obiekty wymienione w § 1 pkt 1  3, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Bezporednia bliskoæ zachodzi równie¿ w przypadku
gdy dzia³ki, o których mowa w ust. 1 rozdziela droga w
rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

2098
UCHWA£A Nr III/35/2003
Rady Gminy Subkowy
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie nadania nazwy
ulicom we wsi Radostowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591,zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XV/123/2000 Rady Gminy Subkowy
z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Radostowo skrela siê § 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Subkowy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata
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§1

UCHWA£A Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zm. w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8 poz. 45); uchwa³¹ VII/50/94 z dnia
29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 30,
poz. 156); uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 12, poz. 41); uchwa³¹
Nr XXVII/224/96 z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 1, poz. 3) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
Teren czêci dzia³ki Nr 524/1 w Brodnicy Dolnej w gminie Kartuzy o powierzchni oko³o 1.32 ha dotychczas przeznaczony w planie na dolesienie, przeznacza siê na uprawy rolne z siedliskiem rolniczym i us³ugami agroturystycznymi. Ustalenia szczegó³owe dla terenów ograniczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MR, UT
Funkcja: przeznacza siê na uprawy rolne z siedliskiem
rolniczym i us³ugami agroturystycznymi. Mo¿liwoæ realizacji kilku obiektów kubaturowych w formie siedliska
rolniczego, nawi¹zuj¹cego rozplanowaniem do zagrody
kaszubskiej. Mo¿liwoæ realizacji zabudowy wy³¹cznie w
obszarze wyznaczonym liniami zabudowy.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  nie ustala siê
Wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ dzia³ki 1.32 ha
Procent pokrycia zabudow¹  maksymalnie 20% w obrêbie linii zabudowy
Wysokoæ zabudowy  gabaryty budynków do 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy
Linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji elementów ma³ej architektury.
Parkingi:
Nale¿y zabezpieczyæ na w³asnej dzia³ce miejsca postojowe dla sta³ych mieszkañców i korzystaj¹cych z us³ug.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
obs³uga komunikacyjna: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 549 za porednictwem drogi
lokalnej zlokalizowanej na dzia³kach o numerach ewidencyjnych gruntu 526/4, 528/4, 528/2 i 531/5. Nale¿y zapewniæ notarialnie prawo przejazdu przez ww. dzia³ki dla ka¿dorazowego w³aciciela dzia³ki 524/1
woda: z ujêcia w³asnego na warunkach okrelonych
przez Kartuskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
odprowadzenie cieków: docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków. Czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nale¿y pod³¹czyæ siê do niej. W przypadku potwierdzonych badaniami odpowiednich warunków gruntowowodnych istnieje mo¿liwoæ lokalizacji oczyszczalni przydomowej z drena¿em rozs¹czaj¹cym
odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki
ogrzewanie: w³asne olejowe lub gazowe
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185
i Nr 200, 1683) po zaopiniowaniu przez Komisjê Owiaty,
Kultury i Kultury Fizycznej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr IV/42/99 Rady Gminy w Subkowach
z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy (Dz.Urz. Woj. Pom.
Nr 93, poz. 629 zm.: z 2002 r. Nr 13, poz. 254) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) w pkt 1 po wyrazach w Brzucach skrela siê
przecinek i wyrazy: z zastrze¿eniem § 2 ust. 1,
b) w pkt 3 po wyrazach w Subkowach skrela siê
przecinek i wyrazy: z zastrze¿eniem § 2 ust. 1,
2) skrela siê § 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2100
UCHWA£A Nr VII/102/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 524/1 po³o¿onej w Brodnicy Dolnej w gminie
Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz.U z 2001 Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Powierzchnia aktywna biologicznie nie mniej ni¿ 60% pow.
ogólnej dzia³ki. Zieleñ realizowana w formie grupy drzew
i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 m2, zajmuj¹cych nie mniej ni¿ 25% jej ogólnej powierzchni.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien bezwzglêdnie ograniczaæ siê do granic w³asnoci.
Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa:
5%
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren dzia³ki Nr 524/1 zosta³ w³¹czony w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy oraz ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniach Nr
5/94 i 11/98 Wojewody Gdañskiego. Nale¿y opracowaæ
studium krajobrazowe dla lokalizacji obiektów kubaturowych i rozplanowania zieleni.
Teren lokalizacji znajduje siê w zewnêtrznym terenie
ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki 524/1 po³o¿onej w Brodnicy Dolnej w gminie Kartuzy, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany
w skali 1:1000
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy siedliskowej MR,
d) tereny us³ug agroturystycznych UT.
§3
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy obejmuj¹cy czêæ dzia³ki
Nr 524/1 w Brodnicy Dolnej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Dunst

2101
UCHWA£A Nr VII/103/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
144/4 po³o¿onej w Mezowie w gminie Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz.U z 2001 Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 50
z dnia 20 grudnia 1990 r.) ze zm. w/w planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XLII/112/93 z dnia 16 marca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 8 poz. 45); uchwa³¹ VII/50/94 z dnia
29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 30, poz. 156);
uchwa³¹ Nr XXII/181/96 z dnia 12 marca 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gdañskiego Nr 12, poz. 41); uchwa³¹ Nr XXVII/224/96
z dnia 8 padziernika 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 1, poz. 3)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Teren dzia³ki Nr 144/4 w Mezowie w gminie Kartuzy o
powierzchni 0.05 ha, dotychczas przeznaczony pod zabudowê letniskow¹, przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹. Ustalenia szczegó³owe dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ 
adaptacja istniej¹cego obiektu z mo¿liwoci¹ modernizacji. Ustala siê standard akustyczny jak dla terenów rekreacyjnych.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  maksymalnie 0,2
Wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ dzia³ki 500 m2
Procent pokrycia zabudow¹  maksymalnie 20%
Wysokoæ zabudowy  gabaryty budynków do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy
Linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji elementów ma³ej architektury
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Parkingi:
Nale¿y zabezpieczyæ 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
obs³uga komunikacyjna: dojazd z istniej¹cej drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 144/9
woda: na dotychczasowych warunkach z w³asnego
ujêcia
odprowadzenie cieków: docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni cieków. Czasowo do istniej¹cego zbiornika
bezodp³ywowego szczelnego z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzglêdnie nale¿y pod³¹czyæ siê do niej.
odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki
ogrzewanie: w³asne olejowe lub gazowe
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Powierzchnia aktywna biologicznie nie mniej ni¿ 60% pow.
ogólnej dzia³ki. Zieleñ realizowana w formie grupy drzew
i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 30 m2, zajmuj¹cych nie mniej ni¿ 25% jej ogólnej powierzchni.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
Stawka procentowa:
5%
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren dzia³ki Nr 144/4 zosta³ w³¹czony w granice Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na
nim zakazy oraz ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniach Nr 5/94 i 11/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren lokalizacji znajduje siê w granicach zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej
Straszyn z rzeki Raduni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy obejmuj¹cy dzia³kê Nr 144/4
w Mezowie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2102
UCHWA£A Nr VII/104/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek Nr Nr 67/9, 67/17 i 67/18 we wsi Kolonia gmina Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz.U z 2001 Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:

§2

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
dzia³kê 144/4 po³o¿on¹ w Mezowie w gminie Kartuzy, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy dzia³ki Nr Nr 67/9, 67/17 i 67/18
we wsi Kolonia gmina Kartuzy o nastêpuj¹cej treci:
 dzia³ki Nr Nr 67/9, 67/17 i 67/18 we wsi Kolonia przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹.

§3
Zobowi¹zuje siê Burmistrza do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.

§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
WIE KOLONIA
1. KARTA TERENU Nr 9.001 za³.1 rys.planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
dzia³ki Nr 67/9, 67/17, 67/18
w³asnoæ: prywatna
MN  zabudowa mieszkalna jednorodzinna
4. Warunki urbanistyczne
 na ka¿dej dzia³ce w granicach opracowania przewiduje siê jeden budynek mieszkalny jednorodzinny
 zabudowa winna tworzyæ jednorodny zespó³ przestrzenny o wysokich walorach architektonicznych nawi¹zuj¹cych do tradycji budowlanych regionu Kaszub rodkowych
 wysokoæ budynków 1,5 kondygnacji naziemnych
8,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posa-
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dowienia posadzki parteru maks. 0,60 m, powierzchnia zabudowy za³o¿ona na planie prostok¹tnym (1:1-1:1,5)
 dachy dwuspadowe z kalenicami na osi budynków
o nachyleniu zbli¿onym do 45o
 kalenica usytuowana równolegle do drogi
 nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od drogi lokalnej
Zasady obs³ugi infrastruktury
 komunikacja  obs³uga komunikacyjna zapewniona z drogi wewnêtrznej-lokalnej
 woda z wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzanie cieków sanitarnych-do zbiornika
szczelnego do czasu wykonania kanalizacji zbiorczej
 wody opadowe powierzchniowo na w³asny teren
 energia elektryczna z istniej¹cej sieci NN zgodnie z
warunkami technicznymi okrelonymi przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny
 ogrzewanie-rozwi¹zanie w³asne z preferencj¹ paliw niskoemisyjnych
 odpady komunalne na wysypisko gminne
Parkingi
nie przewiduje siê
Warunki konserwatorskie
nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
nie wystêpuj¹
Stawka procentowa
30%
Strefy
nie wystêpuj¹
§3

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego
w § 1, sporz¹dzony w skali 1: 500 oznaczony symbolem
9.001.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci: 30%
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych 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 Kartuzy zatwierdzony uchwa³¹
Nr XI/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy
z dnia 22 lutego 1990 r. (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 8, poz. 50 wraz
z pón.zm.) w granicach ustalonych niniejszym planem
miejscowym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie
w dniu podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2103
UCHWA£A Nr 59/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 200/14 po³o¿onej we wsi Linia.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, 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, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, zm. Dz.U z 2001 Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 200/14 po³o¿onej we
wsi Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
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§3

§5

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KL  poszerzenie wêz³a drogi powiatowej.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z drogi dojazdowej lub z istniej¹cej
drogi powiatowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.

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

§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.

§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2104
UCHWA£A Nr 60/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 200/35 po³o¿onej we wsi Linia.
Na podstawie 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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 200/35 po³o¿onej we wsi
Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
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Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi wewnêtrznej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,

d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2105
UCHWA£A Nr 61/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 59/9 po³o¿onej we wsi Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 59/9 po³o¿onej we wsi
Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
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f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°  45 °),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej lub z istniej¹cej
drogi powiatowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
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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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2106
UCHWA£A Nr 62/VII/IV/2003
Rady Gminy Lnia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ek nr 598/29 i 598/30 po³o¿onych we wsi
Linia.
Na podstawie 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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 598/29 i 598/30 po³o¿onych we wsi Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.

§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹c¹ z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi powiatowej lub
drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.
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§5

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Labuda

2107
UCHWA£A Nr 63/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 173/1 po³o¿onej we wsi Linia.
Na podstawie 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, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
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. Nr41, 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, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 173/1 po³o¿onej we wsi
Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
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Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
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e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) 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.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Labuda

2108
UCHWA£A Nr IX/75/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
publicznych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkó³ wyzszych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
z pó¿n. zm. Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:

§1
Tworzy siê Gminny Fundusz Stypendialny dla uczniów
publicznych gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów kierunków dziennych szkó³ wy¿szych.
§2
Wysokoæ kwoty na stypendia zostanie ka¿dorazowo
okrelona w bud¿ecie Gminy Kosakowo na kolejny rok
kalendarzowy.
§3
Ustala siê zasady przyznawania stypendiów okrelone
w regulaminie stanowiacym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y.
§4
Tryb przyznawania stypendiów okreli Wójt Gminy
Kosakowo z Komisj¹ ds. Owiaty Kultury i Zdrowia.
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.
§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
Uchwa³a Nr II/19/2002 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10
grudnia 2002 r.
§7
Uchwala wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/75/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
REGULAMIN
GMINNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
dla uczniów publicznych gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów
kierunków dziennych szkó³ wy¿szych
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
rodki finansowe z Gminnego Funduszu Stypendialnego przeznacza siê na stypendia dla uczniów i studentów wybitnie zdolnych, sta³ych mieszkañców gminy Kosakowo.
§2
Do ubiegania siê o stypendium maj¹ prawo zameldowani na sta³e na terenie gminy Kosakowo
1) uczniowie III kl publicznych gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych dla m³odzie¿y,
2) Uczniowie szkó³ policealnych/z matur¹/,
3) studenci kierunków dziennych szkó³ wy¿szych studiuj¹cy w dowolnej uczelni.
§3
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kosakowo na wniosek Komisji Stypendialnej w sk³adzie:
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1. Przewodnicz¹cy Komisji ds. Owiaty Kultury i Zdrowia.
2. Przedstawiciel Rady Gminy Kosakowo.
3. Inspektor ds. owiaty.
Na zaproszenie przewodnicz¹cego Komisji w pracach
Komisji mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym:
1. Nauczyciel gimnazjum.
2. Nauczyciel szko³y ponadgimnazjalnej.
3. Nauczyciel akademicki.
§4
Liczba i wysokoæ stypendiów uzale¿niona od wysokoci rodków zaplanowanych w bud¿ecie Gminy Kosakowo, ustalana bêdzie corocznie przez Wójta Gminy Kosakowo.
§5
Stypendia przyznaje siê na okres jednego semestru i s¹
wyp³acane w ustalonym dniu, miesiêcznie z do³u za dany
miesi¹c w kasie Urzêdu Gminy Kosakowo
ZASADY UBIEGANIA SIÊ
O STYPENDIUM I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA
§6
Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:
1. Dyrektorzy szkó³  dla uczniów gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych.
2. Uczniowie, rodzice lub opiekunowie uczniów.
3. Rektorzy wy¿szych uczelni dla studentów.
4. Studenci.
5. Organizacje spo³eczne lub samorz¹dowe.
§7
1. Wnioski sk³ada siê do Urzêdu Gminy.
2. Termin sk³adania wniosków o przyznanie stypendium
up³ywa 15 padziernika i 5 marca ka¿dego rok.
§8
Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1. Indywidualni laureaci konkursów miêdzynarodowych i ogólnopolskich w ka¿dej dziedzinie bez wzglêdu na redni¹ ocen.
2. Uczniowie gimnazjum  rednia ocen nie ni¿sza 
5,0.
3. Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych/licea i technika/rednia nie ni¿sza ni¿  4,9.
4. Uczniowie szkó³ policealnych/z matur¹/- rednia
ocen nie ni¿sza ni¿  4,6.
5. W odniesieniu do uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przy jednakowej redniej ocen o
przyznaniu stypendium decyduje liczba olimpiad
i konkursów, w których brali udzia³ oraz zajête lokaty, a tak¿e inne szczególne osi¹gniêcia naukowe,
kulturalne, spo³eczne, i sportowe, wzorowe zachowanie.
6. Wnioski o których mowa w § 6 pkt 1-2 musz¹ byæ
zaopiniowane przez radê pedagogiczn¹ i potwierdzone kserokopi¹ wiadectwa.
Ustala siê kryteria przyznawania stypendiów dla studentów dziennych kierunków szkó³ wy¿szych.
1. rednia ocen ze wszystkich egzaminów w ka¿dym
semestrze, zaliczanych w pierwszym terminie, nie
ni¿sza ni¿ 4,5.
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2. Przy równej redniej ocen/dwóch i wiêcej studentów/
uwzglêdnia siê liczbê bardzo dobrze zaliczonych egzaminów, iloæ studiowanych fakultetów, osi¹gniêcia naukowe, kulturalne, spo³eczne i sportowe.
3. Wnioski o których mowa w § 6 pkt 3,4 musz¹ byæ zaopiniowane przez dziekana szko³y wy¿szej.
4. Stypendium mo¿e byæ przyznane po zaliczeniu pierwszego roku studiów po spe³nieniu powy¿szych kryteriów.
5. Do wniosku o stypendium dla studenta powinny byæ
do³¹czone dowody/materia³y/potwierdzaj¹ce spe³nienie warunku okrelonego w § 8 ust 2 pkt 1-2.
§9
1. W przypadku niewykorzystania funduszy stypendium
w którejkolwiek grupie/brak z³o¿onych wniosków/fundusze dzielone s¹ na stypendystów z pozosta³ych grup.
POSIEDZENIE KOMISJI
§ 10
1. Posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji
Owiaty, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym
Komisji Stypendialnej.
2. Posiedzenie komisji powinno odbywaæ siê nie póniej
ni¿ w ci¹gu 15 dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków o stypendium
3. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy komisji uprawniony jest do zwo³ania posiedzenia w innym
terminie.
4. Komisja podejmuje decyzje w g³osowaniu jawnym
wiêkszoci¹ g³osów regulaminowego skladu komisji.
5. Z prac komisji sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹
wszyscy jej cz³onkowie
6. Po zakoñczeniu prac, przewodnicz¹cy komisji przedstawia Wójtowi Gminy protokó³ z posiedzenia wraz
z wnioskami o przyznanie stypendiów.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 11
1. Zmiana regulaminu mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w tym
samym trybie jak jego przyjêcie.
§ 12
W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez stypendystê
obowi¹zków ucznia (studenta) Wójt Gminy Kosakowo na
wniosek komisji, mo¿e cofn¹æ przyznane stypendium lub
wstrzymaæ jego wyp³atê.

2109
ZARZ¥DZENIE Nr 13
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie okrelenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 47 w zwi¹zku z art. 36 ust 5 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1502) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia minimalnej i maksymalnej szerokoci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2109, 2110, 2111

 5584 

poz. 820 z 2003 r.), zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Okrela siê granice pasa technicznego na terenie miasta Gdañska (woj. pomorskie, obwód Sobieszewo) poprzez og³oszenie numerów ewidencyjnych dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad pasa technicznego (stan ewidencyjny
na dzieñ 16.09.2002 r.).
Obrêb ewidencyjny 8:
 dzia³ki nr: 10, 243/1, 243/3, 243/4, 243/5, 244, 246, 252,
253.
Obrêb ewidencyjny: 18:
 dzia³ki nr: 1, 9.
Obrêb ewidencyjny: 22:
 dzia³ki nr: 1/1,1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 5/
1, 5/2.
Obrêb ewidencyjny: 34:
 dzia³ki nr: 1, 137, 142/1.
Obrêb ewidencyjny: 62:
 dzia³ki nr: 1, 6, 20 21.
Obrêb ewidencyjny 86
 czêci dzia³ek (cz.): 90/2 cz. 103 cz.
Obrêb ewidencyjny 273:
 czêæ dzia³ki nr 1/26 cz. (bez ci¹gu pieszo  jezdnego).
Obrêb ewidencyjny 139 (Górki Wschodnie):
 dzia³ki: 138/2, 139, 171/4.
Obrêb ewidencyjny 142 (wibno):
 dzia³ka nr: 1.
§2
Materia³y kartograficzne z naniesion¹ granic¹ pasa technicznego i dane geodezyjne znajduj¹ siê we w³aciwym
Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
w archiwum geodezyjnym Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województwa
Pomorskiego i Warmiñsko  Mazurskiego.
Dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni
I. Jagniszczak

2110
UCHWA£A Nr 16/2003
Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin
Dolina Redy i Chylonki
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie op³aty za przyjêcie piasków i ¿wiru na rekultywowane przez Zwi¹zek sk³adowisko odpadów w £ê¿ycach.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43
ze zm.), § 7 pkt 6 Statutu Komunalnego Zwi¹zku Gmin
Dolina Redy i Chylonki w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1991 r. Nr 21, poz. 147 ze zm.) i uchwala siê co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê op³atê w wysokoci 1 z³/t za przyjmowanie przez Zwi¹zek piasków i ¿wiru z wykopów na teren zamkniêtego sk³adowiska odpadów w £ê¿ycach w

celu wykorzystania go do umocnienia i rekultywacji skarp,
zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostê Wejherowskiego:
 z dnia 2 wrzenia 2002 r. Nr 217/2002  Uzgadniaj¹c¹ warunki rekultywacji sk³adowiska odpadów w
£ê¿ycach,
 z dnia 30 czerwca 2003 r. Nr 149/2003  wyra¿aj¹c¹
zgodê na zamkniêcie sk³adowiska odpadów w £ê¿ycach gm. Wejherowo.
§2
Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do okrelenia przelicznika op³aty za przyjête do umocnienia skarp  piaski i ¿wir,
z tony na m3.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
publikacji.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
S. Wicki

2111
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/849B/1064/W/OGD/2003/CW
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
W dniu 12 wrzenia 2003 r. na wniosek Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk SA z siedzib¹ w Gdañsku, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony
w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 17 maja 2000 r. Nr WCC/849/1064/W/3/
2000/MJ, sprostowan¹ postanowieniem z dnia 8 czerwca 2000 r. Nr WCC/849A/1064/W/3/2000/MJ udzielono
Zarz¹dowi Morskiego Portu Gdañsk S.A. z siedzib¹
w Gdañsku, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do
20 maja 2010 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1
decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 31 lipca 2003 r., uzupe³nionym pismem
z dnia 20 sierpnia 2003 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o zmianê wydanej
koncesji na wytwarzanie ciep³a, w zwi¹zku ze zmian¹ rodzaju paliw zu¿ywanych przy produkcji ciep³a,
w wyniku zainstalowania w trzech kot³ach zlokalizowanych
w trzech ród³ach ciep³a palników, umo¿liwiaj¹cych alternatywne spalanie oleju opa³owego lub gazu p³ynnego.
Dlatego te¿ na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z
art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), Prezes URE postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 17 maja 2000 r. Nr WCC/849/
1064/W/3/2000/MJ, sprostowan¹ postanowieniem z dnia
8 czerwca 2000 r. Nr WCC/849A/1064/W/3/2000/MJ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 12 wrzenia 2003 r.
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2112
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/292C/513/W/OGD/2003/KK
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
W dniu 26 wrzenia 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy  Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego
PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim, Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 22 padziernika 1998 r. Nr WCC/292/513/
U/OT1/98/WF udzielono przedsiêbiorcy: Pruszczañskiemu Przedsiêbiorstwu Ciep³owniczemu PEC Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Pruszczu
Gdañskim, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do
dnia 31 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie
w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres
dzia³alnoci.
Pismem z dnia 4 lipca 2003 r., uzupe³nionym pismami
z dnia 23 lipca 2003 r. i z dnia 18 wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o zmianê wydanej koncesji na wytwarzanie ciep³a,
w zwi¹zku ze zmian¹ rodzaju paliwa i mocy zainstalowanej róde³.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504), w zwi¹zku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 22 padziernika 1998 r. Nr WCC/
292/513/U/OT1/98/WF.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 26 wrzenia 2003 r.

2113
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/1066/1424/W/OGD/2003/KC
W dniu 29 wrzenia 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy: Komfort Office Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdyni,
Plac Kaszubski 15/B/35, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ wy¿ej wymienion¹ decyzj¹, koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
W trakcie postêpowania administracyjnego na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ¿e
Koncesjonariusz:
1) w dniu 20 sierpnia 2001 r. zosta³ zarejestrowany w
prowadzonym przez S¹d Rejonowy w Gdañsku, XVI

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Wydzia³ Gospodarczy, Krajowym Rejestrze S¹dowym pod Nr 0000033909,
2) spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, a w
szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi
w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci techniczne pozwalaj¹ce na prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz
zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych,
3) nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym,
ani w likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na 10 lat zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z
wnioskiem Koncesjonariusza.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 29 wrzenia 2003 r.

2114
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD820/1773-A/4275/2003/II/GL
z dnia 3 padziernika 2003 r.
W dniu 29 wrzenia 2003 r. przedsiêbiorca Dalkia Sopot Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie wyst¹pi³ o zmianê
decyzji Prezesa URE z dnia 8 lipca 2002 r Nr OGD-820/
1773-A/8/2002/II/SK w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia z dnia 8 lipca 2002 r Nr OGD-820/1773A/8/2002/II/SK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ przedsiêbiorcy Dalkia Sopot Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Sopocie taryfê dla ciep³a na okres do dnia 31 padziernika 2003 r.
Pismem z dnia 29 wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 maja
2004 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 i 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 154, poz. 1504),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
3 padziernika 2003 r. Nr OGD820/1737-A/4275/2003/II/
GL swoj¹ decyzjê z dnia z dnia 8 lipca 2002 r Nr OGD820/1773-A/8/2002/II/SK zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a,
opracowan¹ przez Dalkia Sopot Sp. z o.o. z siedzib¹ w So-
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pocie, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek
op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 31 maja 2004 r.
Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2115
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD820/1773-A/5/2003/III/GL
z dnia 3 padziernika 2003 r.
W dniu 29 wrzenia 2003 r. przedsiêbiorca Dalkia Sopot Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie wyst¹pi³ o umorzenie
postêpowania w sprawie zatwierdzenia III taryfy dla ciep³a wszczêtego przez to przedsiêbiorstwo w dniu 3 wrzenia 2003 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 8 lipca 2002 r Nr OGD-820/1773-A/8/
2002/II/SK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³
przedsiêbiorcy Dalkia Sopot Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie II taryfê dla ciep³a na okres do dnia 31 padziernika
2003 r.
Pismem z dnia 3 wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zatwierdzenie III taryfy dla ciep³a. W dniu 29
wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o umorzenie
postêpowania administracyjnego z uwagi na zmiany zakresu prowadzonej koncesjonowanej dzia³alnoci, jakie
zasz³y po wszczêciu postêpowania w sprawie zatwierdzenia III taryfy dla ciep³a. Dokonane i planowane zmiany
zakresu prowadzonej dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa wymagaj¹ dokonania zmian w koncesji na wytwarzanie ciep³a z dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/937/1737/W/3/
2000/ZJ, zmienionej decyzj¹ z dnia 9 maja 2002 r. Nr WCC/
937A/1737/W/5/2002/KK, jak równie¿ ca³kowitej zmiany
wniosku o zatwierdzenie III taryfy dla ciep³a tego¿ Przedsiêbiorstwa.
Po szczegó³owym przeanalizowaniu stanu faktycznego uznano, ¿e wniosek Przedsiêbiorstwa o umorzenie postêpowania administracyjnego w tej sprawie zas³uguje
na uwzglêdnienie.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

2116
POROZUMIENIE 20/UM/DF/DGI/2003
zawarte dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie wspólnego finansowania przebudowy uk³adu drogowego ul. Pomorska, Al. Niepodleg³oci wraz
ze skrzy¿owaniem z ul. Lubichowsk¹ w Starogardzie
Gdañskim.
Strony porozumienia:
1. Województwo Pomorskie, reprezentowane przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa
2. Marka Biernackiego  Wicemarsza³ka Województwa
2. Miasto Starogard Gdañski, reprezentowane przez:
1. Stanis³awa Karbowskiego  Prezydenta Miasta
2. Zbigniewa Koz³owskiego  Wiceprezydenta Miasta
3. Powiat Starogardzki, reprezentowany przez:
1. S³awomira Neumanna  Starostê Powiatu
2. Kazimierza Chy³ê  Wicestarostê Powiatu
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego obejmuj¹cego przebudowê
uk³adu drogowego ul. Pomorska, Al. Niepodleg³oci wraz
ze skrzy¿owaniem z ul. Lubichowsk¹ w Starogardzie
Gdañskim, przewidzianego do realizacji w 2003 r.
§2
1. Zakres planowanych do wykonania robót, których
wartoæ wynosi 2 445 000 z³ zosta³ ujêty we wstêpnym
kosztorysie inwestorskim.
2. Zakoñczenie inwestycji przewiduje siê 31 grudnia
2003 r.
§3
1. Projekt budowlany ³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia
na budowê zostanie wykonany staraniem i na koszt firmy ST PROJEKT II Sp. z o.o.
2. Projekt wykonawczy ³¹cznie z materia³ami przetargowymi zostanie wykonany staraniem i na koszt firmy ST
PROJEKT II Sp. z o.o.
3. Firma ST PROJEKT II Sp. z o.o. przeznaczy w bie¿¹cym roku 1 300 000 z³ na inwestycjê, o której mowa w
§ 2 ust. 1.
3. Szczegó³owe warunki wspó³pracy z firm¹ ST PROJEKT
II Sp. z o.o. s¹ przedmiotem odrêbnej umowy zawartej
pomiêdzy w/w firm¹ a Województwem Pomorskim.
§4
Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³ w finansowaniu inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1:
1) w roku 2003:
 Województwo  500 000 z³,
 Miasto  200 000 z³,
 Powiat  100 000 z³,
2) w roku 2004:
 Województwo  kwotê pozosta³¹, niezbêdn¹ do
pe³nego rozliczenia zadania.
§5
1. Kwoty wymienione w § 4 Miasto oraz Powiat przeka¿¹
na rachunek bankowy Województwa:
Kredyt Bank PBI S.A. II O/Gdañsk, Nr 84 1500 1171
1211 7001 6320 0000 do 30 sierpnia 2003 r.
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2. Województwo zobowi¹zuje siê dokonaæ rozliczenia
otrzymanych od Miasta i Powiatu rodków w terminie
60 dni po zakoñczeniu robót.
§6
Inwestorem inwestycji bêdzie Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿noci tych zmian.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej
ze stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Miasto
Prezydent Miasta
S. Karbowski
Wiceprezydent
Z. Koz³owski
Powiat
Starosta Powiatu
S. Neumann
Wicestarosta
K. Chy³a

ci 500 000,00 z³, a w przypadku oferty wykonawcy
wy³onionego w przetargu na kwotê poni¿ej 1 min z³ 
udzia³ Województwa wyniesie 50% wartoci oferty,
 udzia³ Gminy wyniesie pozosta³¹ czêæ kwoty, tj. ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ ca³kowit¹ zadania a wk³adem
finansowym Województwa.
2. Koszty inwestycji zapisane w § 2 ust. 2 porozumienia
strony ponios¹ w latach 2003 i 2004 w nastêpuj¹cy sposób:
 w roku 2003:
 Województwo  250 tys. z³,
 Gmina  350 tys. z³.
 w roku 2004:
 pozosta³a kwota wynik³a z przeprowadzonego
przetargu wg zasad okrelonych w § 4 ust. 1.
§3
Zmienia siê treæ § 6 ust. l porozumienia, który otrzymuje brzmienie:
1. Kwoty wymienione w § 4 Gmina przeka¿e na rachunek bankowy Województwa: Kredyt Bank PBI
S.A. II O/Gdañsk, Nr 84 1500 1171 1211 7001 6320
0000 w nastêpuj¹cych transzach:
 w roku 2003:
 250 tys. z³ w terminie jednego miesi¹ca od
podpisania umowy z wykonawc¹ robót,
 100 tys. w ci¹gu 10-ciu dni po wykonaniu robót przewidzianych do wykonania w 2003 r.
i podpisaniu protoko³u odbioru robót,
 w roku 2004:
 100 tys. z³ w terminie do 30 marca 2004 r.,
 pozosta³¹ kwotê w ci¹gu 10 dni po zakoñczeniu robót przewidzianych do wykonania w
2004 r. i podpisaniu protoko³u odbioru robót.

2117

§4

POROZUMIENIE 19/UM/DF/DGI/2003
zmieniaj¹ce Porozumienie
z 14 padziernika 2002 r.

Porozumienie sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron oraz jeden
w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§5

zawarte dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wspólnego finansowania ci¹gów pieszych w pasie drogowym dróg
wojewódzkich nr 211 i 214 na obszarze Gminy Sierakowice
pomiêdzy:
Województwem Pomorskim zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa
Pomorskiego w osobach:
1. Jan Koz³owski  Marsza³ek Województwa,
2. Marek Biernacki  Wicemarsza³ek Województwa,
oraz Gmin¹ Sierakowice zwan¹ dalej Gmin¹, reprezentowan¹ przez:
1. Tadeusza Kobielê  Wójta Gminy,
2. Zbigniewa Fularczyka  Sekretarza Gminy.

Pozosta³e zapisy porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Gmina
Wójt Gminy
T. Kobiela
Z up. Wójta Gminy
Z. Fularczyk
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
M. Szulc

§1

2118

W § 1 porozumienia po wyrazie 2003 dopisuje siê
i 2004.
§2

POROZUMIENIE 86/UM/DF/DGI/2003
zawarte dnia 9 maja 2003 r.

Zmienia siê treæ § 4 porozumienia, który otrzymuje
brzmienie:
1. Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³
w finansowaniu inwestycji, o której mowa w § 2
ust. 1:
 udzia³ Województwa przewiduje siê w wysoko-

w sprawie wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego Remont nawierzchni jezdni i mostu wraz z uporz¹dkowaniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr
221 Gdañsk  Kolbudy  Przywidz  Kocierzyna w miejscowoci Kolbudy, odc. od km 13+170 do km 13+470.
Województwo Pomorskie zwane dalej Województwem,
reprezentowane przez:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa
2. Marka Biernackiego  Wicemarsza³ka Województwa,
oraz Gmina Kolbudy zwana dalej Gmin¹, reprezentowana przez:
1. Leszka Grombalê  Wójta Gminy,
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego obejmuj¹cego remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Wybickiego (droga wojewódzka nr 221) oraz remont obiektu mostowego nad
kana³em rzeki Raduni, przewidzianego do realizacji w roku
2003.
§2
Wstêpna wartoæ robót inwestycji, o której mowa w § 1
wynosi 400 000 z³.
§3
Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³ w finansowaniu inwestycji, o której mowa w § 1:
1. Gmina  200 000 z³.
2. Województwo  200 000 z³.
§4
Postêpowanie w wykonaniu wymienionego zadania
zostanie wykonane przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
z udzia³em przedstawiciela Gminy Kolbudy.
§5
1. Kwotê wymienion¹ w § 3 ust. 1 Gmina przeka¿e na
rachunek bankowy Województwa: Kredyt Bank PBI
S.A. II O/Gdañsk, Nr 84 1500 1171 1211 7001 6320 0000
w terminie do 30 czerwca 2003 r.
2. Województwo zobowi¹zuje siê dokonaæ rozliczenia
zadania w terminie do 60 dni po zakoñczeniu i odebraniu robót.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿noci tych zmian.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann
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Miasto
Wójt Gminy
L. Grombala
Skarbnik Gminy
J. Falkowski

2119
POROZUMIENIE 104/UM/DF/DGI/2003
zawarte dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie wspólnego finansowania modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 235 Korne  Chojnice w Chojnicach
Województwo Pomorskie zwane dalej Województwem,
reprezentowane przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa
2. Marka Biernackiego  Wicemarsza³ka Województwa,
oraz Miasto Chojnice zwane dalej Miastem, reprezentowane przez:
1. Arseniusza Finstera  Burmistrza Miasta,
2. Józefa Pokrzywnickiego  Zastêpcê Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  Krystyny Perszewskiej
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego obejmuj¹cego modernizacjê
ul. Kocierskiej na odcinku od km 52+950 do km 54+250,
która stanowi przebieg drogi wojewódzkiej nr 235 Korne
 Chojnice w Chojnicach, przewidzianego do realizacji
w latach 2003  2004.
§2
Wstêpna wartoæ robót inwestycji, o której mowa w § 1
wynosi 2 000 000 z³.
§3
Projekt budowlany ³¹cznie z uzyskaniem pozwolenia
na budowê zostanie wykonany staraniem i na koszt Gminy. Koszt opracowania projektu w kwocie 78 446 z³
uwzglêdnia wartoæ zadania inwestycyjnego okrelonego w § 2.
§4
1. Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³ w finansowaniu inwestycji, o której mowa w § 1:
1. Miasto Chojnice  ³¹cznie 1 000 000 z³, co stanowi
50% kosztów wymienionych w § 2, w tym:
 78 446 z³  koszt projektu budowlanego  nale¿noæ wykonawcy zap³aci bezporednio Miasto
Chojnice,
 921 554 z³  wykonanie robót modernizacyjnych
drogowych.
2. Województwo  1 000 000 z³, co stanowi 50% kosztów wymienionych w § 2
2. Finansowanie z bud¿etu Miasta Chojnice nast¹pi w
2003 r., za finansowanie z bud¿etu Województwa nast¹pi w 2004 r.
3. Strony Porozumienia ustalaj¹ zgodnie, ¿e je¿eli wartoæ oferty wykonawcy wy³onionego w przetargu bêdzie inna od kwoty wstêpnej, nast¹pi zmiana nak³adów
stron w stosunku 1:1.
§5
Postêpowanie w wykonaniu wymienionego zadania
zostanie wykonane przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
z udzia³em przedstawiciela Miasta Chojnice.
§6
1. Kwotê wymienion¹ w § 4 Miasto przeka¿e na rachu-
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nek bankowy Województwa: Kredyt Bank PBI S.A. II
O/Gdañsk, Nr 84 1500 1171 1211 7001 6320 0000 w
nastêpuj¹cych transzach:
 421 554 z³ w terminie do 30 wrzenia 2003 r.,
 500 000 z³ w terminie do 30 padziernika 2003 r.
2. Województwo zobowi¹zuje siê dokonaæ rozliczenia
otrzymanych w 2003 r. od Miasta rodków finansowych
w terminie do 15 stycznia 2004 r. oraz zobowi¹zuje siê
dokonaæ rozliczenia ca³ego zadania w terminie do 60
dni po zakoñczeniu i odebraniu robót.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿noci tych zmian.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Miasto
Burmistrz
A. Finster
Z up. Burmistrza
J. Pokrzywnicki
Skarbnik Miasta
K. Perszewska

2120
POROZUMIENIE 102/UM/DF/DGI/2003
zawarte dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie wspólnego finansowania budowy kolektora
deszczowego w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 203 Koszalin  Ustka, odcinek ul. Dar³owskiej w Ustce
Województwo Pomorskie zwane dalej Województwem,
reprezentowane przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa
2. Marka Biernackiego  Wicemarsza³ka Województwa,
oraz Miasto Ustka zwane dalej Miastem, reprezentowane przez:
1. Jacka Graczyka  Burmistrza Miasta,
2. Macieja Szredera  Zastêpcê Burmistrza Miasta
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego obejmuj¹cego budowê kolektora deszczowego w ci¹gu ulicy Dar³owskiej w Ustce
wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi o d³ugoci
342 m oraz remont nawierzchni prawego chodnika na
odc. od ul. Polnej do ul. Westerplatte, przewidzianego do
realizacji w roku 2003.
§2
Wstêpna wartoæ robót inwestycji, o której mowa w § 1
wynosi 340 000 z³.

§3
Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³ w finansowaniu inwestycji, o której mowa w § 1:
1. Miasto Ustka  100 000 z³.
2. Województwo  240 000 z³.
§4
Postêpowanie w wykonaniu wymienionego zadania
zostanie wykonane przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Gdañsku zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
z udzia³em przedstawiciela Miasta Ustka.
§5
1. Kwotê wymienion¹ w § 3 ust. 1 Miasto przeka¿e na
rachunek bankowy Województwa: Kredyt Bank PBI
S.A. II O/Gdañsk, Nr 84 1500 1171 1211 7001 6320 0000
w terminie do 30 sierpnia 2003 r.
2. Województwo zobowi¹zuje siê dokonaæ rozliczenia
zadania w terminie do 60 dni po zakoñczeniu i odebraniu robót.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿noci tych zmian.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Miasto
Burmistrz
J. Graczyk
Z-ca Burmistrza
Miasta Ustki
M. Szreder
Skarbnik Miejski
U. Pietraszewicz

2121
POROZUMIENIE 103/UM/DF/DGI/2003
zawarte dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania Modernizacja
drogi wojewódzkiej nr 229  ul. Mickiewicza w Pelplinie
na odcinku od Placu Grunwaldzkiego w km 8+442 do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 230 w km 9+115.
Województwo Pomorskie zwane dalej Województwem,
reprezentowane przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka Województwa
2. Marka Biernackiego  Wicemarsza³ka Województwa,
oraz Gmina i Miasto Pelplin zwane dalej Gmin¹ reprezentowane przez:
1. Andrzeja Stanucha  Burmistrza Gminy,
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
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§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2003  2004 i obejmuj¹cego modernizacjê drogi
wojewódzkiej nr 229  ul. Mickiewicza w Pelplinie na odcinku od Placu Grunwaldzkiego w km 8+442 do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 230 w km 9+115.
§2
Zakres zadania wymienionego w § 1 obejmuje:
1. Budowê kolektora sanitarnego, przebudowê kanalizacji deszczowej, budowê wodoci¹gu,
2. Budowê jezdni (7550 m2), budowê chodników (6150 m2),
zatok postojowych i wjazdów (1900 m2).

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Województwo
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Miasto
Burmistrz Gminy i Miasta
A. Stanuch
Skabrnik Gminy
M. S³awiñska

§3

2122

Finansowanie zadania wymienionego w § 1 nast¹pi:
1) w latach 2003  2004  z bud¿etu Gminy i Miasta Pelplin w zakresie prac wymienionych w § 2 ust. 1  w
wysokoci 3,5 mln z³,
2) w roku 2004  z bud¿etu Województwa Pomorskiego
w zakresie prac wymienionych w § 2 ust. 1  w wysokoci 3 mln z³.

POROZUMIENIE 116/UM/DF/DGI/2003

1. W ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w
§ 1 zostanie przeprowadzona modernizacja skrzy¿owania linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory  Tczew z
drog¹ wojewódzk¹ nr 229 obejmuj¹ca przebudowê po³udniowej g³owicy rozjazdowej i przejazdu kategorii A
wraz z urz¹dzeniami sterowania ruchem kolejowym
i sieci¹ trakcyjn¹ na stacji Pelplin.
2. Szczegó³y realizacji zadania wymienionego w § 5 ust.
1 stanowi¹ treæ odrêbnego porozumienia zawartego
pomiêdzy Gmin¹ i Miastem Pelplin a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.
3. Koszt robót przewidzianych do wykonania przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wynosi 4 465 tys. z³.

w sprawie wspólnej realizacji projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 212 Osowo Lêborskie  Zamarte (ulica Bytowska od skrzy¿owania z ul. Strzeleck¹), drogi
powiatowej nr 05138 Karolewo  Charzykowy oraz drogi gminnej (ul. Turystyczna) do po³¹czenia z Promenad¹ w miejscowoci Charzykowy
zawarte w dniu 8 lipca 2003 r. w Chojnicach
pomiêdzy:
Województwem Pomorskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Województwa Pomorskiego w osobach:
1. Jan Koz³owski  Marsza³ek Województwa
2. Marek Biernacki  Wicemarsza³ek Województwa
Zarz¹dem Powiatu Chojnickiego reprezentowanym
przez:
Marka Buzê  Starostê Chojnickiego
Stanis³awa Skajê  Wicestarostê
Gmin¹ Miejsk¹ w Chojnicach reprezentowan¹ przez:
Arseniusza Finstera  Burmistrza Miasta Chojnice
Gmin¹ Chojnice reprezentowan¹ przez:
Zbigniewa Szczepañskiego  Wójta Gminy Chojnice
Samorz¹d Województwa Pomorskiego w Gdañsku, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Gmina Chojnice
i Gmina Miejska w Chojnicach pragn¹c poprawiæ stan
techniczny przedmiotowych ulic, ich bezporednie otoczenie oraz bezkolizyjny dojazd do miejscowoci Charzykowy, wspólnie postanawiaj¹:

§6

§1

1. Postêpowanie w wykonaniu czêci zadania wymienionego w § 2 ust. 1 zostanie wykonane przez Gminê i Miasto Pelplin zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
2. Postêpowanie w wykonaniu czêci zadania wymienionego w § 2 ust. 2 zostanie wykonane przez Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.

Przedmiotem porozumienia jest wspólne opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 212 Osowo Lêborskie  Zamarte (ulica Bytowska
od skrzy¿owania z ul. Strzeleck¹), drogi powiatowej nr
05138 Karolewo  Charzykowy oraz drogi gminnej (ul.
Turystyczna) do po³¹czenia z Promenad¹ w miejscowoci Charzykowy.

§4
Po wykonaniu przez Gminê robót wymienionych w § 2
ust. 1, Województwo przyst¹pi do realizacji zakresu zadania wymienionego w § 2 ust. 2.
§5

§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿noci tych zmian.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych

§2
G³ównym koordynatorem realizacji porozumienia bêdzie Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
Do obowi¹zków Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku nale¿y:
1) opracowanie SIWZ w przy udziale przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice,
2) og³oszenie i rozstrzygniêcie przetargu,
3) opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim,
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4) uzyskanie pozwolenia na budowê,
5) rozliczenie finansowo  rzeczowe.
§3

Do obowi¹zków Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice nale¿y:
1) wspó³praca i nadzór w zakresie realizacji dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie wstêpnej zgody w³acicieli gruntów na ich
przekazanie pod przysz³e poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
3) pozyskanie i wykup gruntów pod przysz³e poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej,
4) pozyskanie i wykup gruntów pod cie¿ki rowerowe
po³o¿one poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej i powiatowej.
§4
1. Strony porozumienia ustalaj¹ termin og³oszenia przetargu na opracowanie dokumentacji do 31 lipca 2003 r.,
a zakoñczenie do 30 wrzenia 2003 r.
2. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowê odwodnienia, nawierzchniê drogi, cie¿ek rowerowych,
chodników oraz pobocza i przebudowê owietlenia
ulicznego.
3. Termin zakoñczenia prac projektowych  30 kwiecieñ
2004 r.
§5
Strony porozumienia ustalaj¹ nastêpuj¹cy udzia³ nak³adów finansowych na realizacjê prac:
 Województwo Pomorskie  100 000 z³,
 Starostwo Powiatowe w Chojnicach  100 000 z³,
 Gmina Miejska w Chojnicach  100 000 z³,
 Gmina Chojnice  100 000 z³.
§6
Kwoty wymienione w § 5 Starostwo Powiatowe w
Chojnicach, Gmina Miejska Chojnice oraz Gmina Chojnice przeka¿¹ w ci¹gu 10 dni po wykonaniu i odebraniu

dokumentacji projektowej na rachunek bankowy Województwa: Kredyt Bank PBI S.A. II O/Gdañsk, Nr 84 1500
1171 1211 7001 6320 0000.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Dróg Wojewódzkich do powiadomienia uczestników porozumienia o terminie odbioru
dokumentacji.
§7
Województwo zobowi¹zuje siê dokonaæ rozliczenia
otrzymanych rodków finansowych w terminie 60 dni od
zakoñczenia przedmiotu porozumienia.
§8
W przypadku nie przekazania rodków w terminie okrelonym w niniejszym porozumieniu, Województwu przys³uguj¹ odsetki w wysokoci ustalonej dla zaleg³oci podatkowej.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w szeciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron, jeden egzemplarz dla Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku oraz
jeden egzemplarz w celu publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Województwa
Pomorskiego
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
M. Biernacki
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann
Gmina Miejska Chojnice
Burmistrz
A. Finster
Skarbnik Miasta
K. Perszewska

Starostwo Powiatowe
Starosta
M. Buza
Wicestarosta
S. Skaja
Skabrnik
E. Smagliñska

Gmina Chojnice
Wójt
Z. Szczepañski
Skabrnik Gminy
A. Wojcieszyñska
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