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2566
UCHWAŁA Nr XXII/189/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru części działki geodezyjnej o numerze 145/33 we wsi Godziszewo w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2
z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale nr XL/243/98
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 marca 1998 r., w
sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki geodezyjnej o numerze
145/33 we wsi Godziszewo w gminie Skarszewy.
3. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na załączniku graﬁcznym nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1:2000.
4. Integralną część uchwały stanowią:
1) Ustalenia tekstowe
2) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik graﬁczny
nr 1,
3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji załącznik nr 2,
4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag załącznik
nr 3.

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
4) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów do organizacji imprez masowych,
5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,
a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 41, poz. 412 ze
zm.).
§3
Oznaczenia literowe dla podstawowego przeznaczenia
terenu są następujące:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) KDW – tereny dróg wewnętrznych
§4
1) Na rysunku planu następujące oznaczenia graﬁczne są
obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granice opracowania planu,
2) Linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg,
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony linii średniego napięcia,
6) Linie podziału wewnętrznego – orientacyjne.
2) Pozostałe oznaczenia graﬁczne na rysunku planu stanowią
elementy informacyjne.

§2

§5

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów,
a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad
obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)
2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości,
2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

Ustala się następujące deﬁnicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy podstawowej bryły budynku której nie można przekroczyć,
dopuszcza się wysunięcie za linię zabudowy na odległość 1,5 m takich elementów budynku jak garaż dobudowany, schody, ganki, tarasy, balkony i wykusze,
2) front budynku – elewacja budynku, usytuowana przodem
do drogi dojazdowej.
§6
Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart terenu:
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1. Karta dla terenu 1MN
1) Oznaczenie / powierzchnia
1 MN
2) Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
a) projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
b) gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
- Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów
powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg
dojazdowych i miejsc postojowych
- Zaleca się gromadzenie wód opadowych i gospodarcze ich wykorzystanie.
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Teren zlokalizowany w obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi Godziszewo
6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch
działek nie więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni działki
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 18 m ,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż
3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie o
nachyleniu połaci głównej bryły budynku 40º- 45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych
lub brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2
2
samochody osobowy o powierzchni zabudowy do 50m
- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy :
- 8m i 10m od granicy działki z drogą wewnętrzną 4 KDW – jak na załączniku graficznym do uchwały
8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
2
a) Minimalna powierzchnia działki – 1000 m
b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego
inwestora
c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej
w planie symbolem 4 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie
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c) Sieci infrastruktury technicznej:
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych zbiorników
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
- Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez
gestora (po rozbudowie istniejącej sieci nn. 0,4 kV)
- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12) Stawka procentowa służąca do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 20%
2. Karta dla terenu 2 MN
1) Oznaczenie / powierzchnia
2 MN
2) Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
a) projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
b) gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
- Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów
powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg
dojazdowych i miejsc postojowych
- Zaleca się gromadzenie wód opadowych i gospodarcze ich wykorzystanie.
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Teren zlokalizowany w obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi Godziszewo
6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch
działek nie więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni działki
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 18 m,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż
3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o
nachyleniu połaci głównej bryły budynku 40º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do frontu
budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów
budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych
lub brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2
2
samochody osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
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i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy :
- 8m i 10m od granicy działki z drogą wewnętrzną 4 KDW – jak na załączniku graficznym do uchwały
- 5m od zewnętrznego przewodu linii średniego napięcia – jak na załączniku graficznym do uchwały
8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
2
a) Minimalna powierzchnia działki – 1000 m
b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego
inwestora
c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej
w planie symbolem 4 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych zbiorników
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
- Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez
gestora (po rozbudowie istniejącej sieci nn. 0,4 kV)
- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12) Stawka procentowa służąca do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 20%
3. Karta dla terenu 3 MN
1) Oznaczenie / powierzchnia
3 MN
2) Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
a) projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
b) gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
- Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
- Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów
powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg
dojazdowych i miejsc postojowych
- Zaleca się gromadzenie wód opadowych i gospodarcze ich wykorzystanie.
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Teren zlokalizowany w obszarze strefy ochrony ekspozycji zespołu ruralistycznego wsi Godziszewo
6) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch
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działek nie więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni działki
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, szerokość elewacji frontowej do 18 m,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż
3,5m, od naturalnego poziomu terenu przy wejściu do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o
nachyleniu połaci głównej bryły budynku 40º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do frontu
budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów
budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
- Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych
lub brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2
2
samochody osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
- Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
- Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy :
- 6m, 8m i 10m od granicy działki z drogą wewnętrzną 4 KDW – jak na załączniku graficznym do
uchwały
8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
2
a) Minimalna powierzchnia działki – 1000 m
b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego
inwestora
c) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do
tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej w
planie symbolem 4 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
- Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej
- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych zbiorników
bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
- Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez
gestora (po rozbudowie istniejącej sieci nn. 0,4 kV)
- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12) Stawka procentowa służąca do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 20%
4. Karta dla terenu 4KDW
1. Oznaczenie
4 KDW
2. Przeznaczenie terenu
Projektowane drogi wewnętrzne
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- Nie występują
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4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
- -stosuje się przepisy ogólne
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
- Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do istniejącej drogi wewnętrznej dz. nr 145/27
- Droga dojazdowa do terenów 1 MN, 2 MN i 3 MN
- Szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 10m
- Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu
7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
8. Stawka procentowa służąca do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 0%

§7
Wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych
Na obszarze objętym planem nie znajdują się przestrzenie
publiczne w rozumieniu deﬁnicji zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny lub
obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów.
§9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Obsługa komunikacyjna
1) Powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym
zapewniają drogi publiczne:
— Istniejące drogi gminne
— Włączenie do drogi publicznej poprzez istniejące
drogi wewnętrzne
2) Wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszaru planu
odbywać się będzie poprzez projektowane drogi wewnętrzne – dojazdowe.
3) Linie rozgraniczające ulice i ciągi piesze mogą podlegać
uściśleniu i niewielkim korektom przebiegu na podstawie
zatwierdzonych projektów zagospodarowania terenu
i projektów budowlanych ulic i ciągów pieszych, pod
warunkiem sporządzenia ich z uwzględnieniem zasad
określonych ustaleniami niniejszego planu.
4) Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów komunikacji zawarte są w kartach terenu w § 6 niniejszej
uchwały
2. Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej
3. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji wiejskiej do
czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodpływowego, dopuszcza się odprowadzenie ścieków
sanitarnych zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe,

4. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu na terenie własnej działki
5. Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na
paliwa niskoemisyjne
6. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – do szczelnych pojemników usytuowanych na działce wywozem na
wysypisko śmieci
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci po
jej rozbudowie oraz projektowanej na terenie planu stacji
transformatorowej
8. Zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła na
paliwa niskoemisyjne
9. Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami ogólnymi
10. Melioracje i urządzenia wodne – projekty budowlane
sąsiadujące z urządzeniami melioracyjnymi należy
uzgadniać w Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział w Tczewie
11. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej znajdują się w kartach
terenu
§ 10
Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz
z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu
w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graﬁczną
na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Skarszewach,
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im
wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 10 ust. 1 który wchodzi w życie
z dniem podjęcia uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady
Krystyna Socha
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Załącznik Nr 1
do uchway Nr XXII/189/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2008 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103

Poz. 2566

— 8655 —

Załącznik nr 2
Załącznik do uchwały nr XXII/189/2008 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 2.06.2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części działki geodezyjnej o numerze 145/33 we wsi
Godziszewo w gminie Skarszewy
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Godziszewo cz. dz. nr 145/33 nie zostały zapisane żadne
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy.

Załącznik nr 3
Załącznik do uchwały nr XXII/189/2008 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 2.06.2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru części działki geodezyjnej o numerze 145/33 we wsi
Godziszewo w gminie Skarszewy
W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
wsi Godziszewo w gminie Skarszewy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103

Poz. 2567

— 8656 —
2567
UCHWAŁA Nr XXIV/347/08
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Szczecińska-Koszalińska A” w Słupsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 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, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.
1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218)
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319
i Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miejska
w Słupsku uchwala co następuje:

nego „Szczecińska-Koszalińska” symbolem 28.2.PS(UR). Dla
wyżej wymienionego terenu obowiązują ustalenia nowej karty
terenu oznaczonej symbolem 30.12.1.UC.
§2
Integralną część uchwały stanowi załącznik – rysunek
planu.
§3

§1

1. Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Słupska.
2. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie
wpłynęły uwagi.
3. W planie nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” w Słupsku, uchwalony
Uchwałą Nr XLVII/586/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 września 2005 r., w zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO “SZCZECIŃSKA-KOSZALIŃSKA A”

§4

1. KARTA TERENU NR 012.1
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
NR JEDNOSTKI
TERENY LOKALIZACJI OBIEKTÓW HANDLOWYCH
30.12.1.UC
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
POWYŻEJ 2000m2
3. POWIERZCHNIA
4,26 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZĄCE
1) Zieleń i rekreacja
2) Funkcja gospodarcza
3) Obsługa komunikacji samochodowej
4) Komunikacja wewnętrzna kołowa i piesza lub pieszo-jezdna z parkingami
5. FUNKCJE WYŁĄCZONE
Wszelkie funkcje nie związane z podstawowym przeznaczeniem i użytkowaniem terenów lub urządzeń z nimi
związanych, mogące utrudniać realizację funkcji podstawowej lub naruszać przepisy w zakresie ochrony środowiska i
ustalenia zapisane w §8 uchwały, w tym mogące znacznie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie
raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r (Dz. U. Nr 257, poz 2573)
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
1) Wysokość zabudowy
a) w strefie I maksymalnie 14m powyżej 47mnpm
b) w strefie II (dla pozostałego obszaru) maksymalnie 20m powyżej 47mnpm (nie dotyczy masztów, kominów,
świetlików oraz urządzeń technologicznych)
2) Linie zabudowy
a) obowiązujące linie zabudowy – nie ustala się
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, zabudowę od wnętrza jednostki lokalizować z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących odległości i zapewnienia oświetlenia pomieszczeń
3) Gabaryty projektowanej zabudowy – nie ustala się
4) Forma dachu – nie ustala się
Ź
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7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) Powierzchnia zabudowy – max. 60% powierzchni terenu
2) Udział powierzchni biologicznie czynnej – min.5% łącznej powierzchni terenu
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM
MIEJSCOWYM
1) Dopuszcza się podziały i scalenia działek
2) Dopuszcza się scalenie z jednostką 30.12. UC
3) Minimalna powierzchnia działek – 0,7ha
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala się
10.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA, ZAGROŻENIA ORAZ
OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU
Nie ustala się
11.OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE – PARAMETRY I WSKAŹNIKI
Ustala się :
1) Dostępność jednostki – z komunikacji publicznej ulicy Szczecińskiej, poprzez zjazd publiczny uzgodniony z
zarządcą drogi (przez teren 29.13.KDW,ZT w granicach własności)
2) Komunikację związaną z wyładunkiem i załadunkiem towarów lokalizować w granicach nieruchomości z
wyłączeniem pasa przyległego do sąsiadującej z jednostką od strony wschodniej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
3) W przypadku podziału jednostki obsługa drogą wewnętrzną zapewniającą dostęp do wszystkich wydzielonych
działek
4) Parkowanie dla klientów
a) dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych wspólnie z jednostką 30.12.UC
b) zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w §12, ust.1, pkt 4
5) Komunikacja piesza - w granicach funkcji przeznaczenia podstawowego, dostępność jednostki z ciągów
pieszych ulicy Szczecińskiej
12.ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala się:
1) Stosowanie dla jednostki planu ustaleń ogólnych zawartych w §12, ust.2
2) Doprowadzenie mediów obsługujących jednostkę planu - z sieci istniejących w drogach publicznych, za pomocą
przyłączy, lub poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w oparciu o warunki techniczne ich
właścicieli
13.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1) Wprowadza się wzdłuż granicy z sąsiadującą od strony wschodniej zabudową mieszkaniową jednorodzinną pas
zieleni o charakterze izolacyjnym i szerokości 10m
2) Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §8 uchwały
14.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Nie ustala się
15.SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Ustala się tymczasowe zagospodarowanie terenu pod inne funkcje, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w punkcie 5,
bez możliwości trwałego inwestowania, do czasu wystąpienia okoliczności umożliwiających realizację funkcji zgodnie
z ustaleniami planu
16.USTALENIA DOTYCZĄCE REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI TERENÓW
ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala się
17.STAWKA PROCENTOWA
Ustala się dla jednostki stawkę procentową w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości
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§5

§7

Pozostają w mocy ustalenia uchwały Nr XLVII/586/05
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” w Słupsku, niesprzeczne z ustaleniami § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§6

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/347/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 czerwca 2008 r.
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2568
UCHWAŁA Nr 157/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub ﬁzyczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala,
co następuje:
§1
Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych
z budżetu gminy Nowy Dwór Gdański dla:
— niepublicznych przedszkoli,
— niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach
szkół publicznych,
2) wysokość stawki dotacji.
§2
1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na
każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie
Gminy Nowy Dwór Gdański wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
Gminę Nowy Dwór Gdański.
2. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, przysługuje na każdego ucznia w wysokości
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowy Dwór Gdański.
3. Dotacja za miesiąc lipiec i sierpień będzie naliczana w oparciu o średnią liczbę uczniów uczęszczających w okresie
ostatnich dziesięciu miesięcy (od września do czerwca).
4. Jeżeli Gmina Nowy Dwór Gdański nie prowadzi przedszkola
publicznego, dotacja przysługuje w wysokości 75% wydatków na jednego ucznia ponoszonych w przedszkolach
publicznych na terenie gminy Stegna.

§4
1. Przed przekazaniem miesięcznej raty dotacji osoba ﬁzyczna lub prawna o której mowa w § 3 uchwały, przekazuje
w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca Gminie Nowy
Dwór Gdański informację o aktualnej liczbie uczniów
z uwzględnieniem uczniów – mieszkańców innych gmin,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Osoba ﬁzyczna lub prawna o której mowa w § 3 uchwały,
przekazuje Gminie Nowy Dwór Gdański rozliczenie dotacji
za dany miesiąc do dnia 10 następnego miesiąca, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Wysokość wypłaconej dotacji w stosunku do liczby uczniów
uczęszczających do szkoły niepublicznej lub przedszkola
niepublicznego będzie korygowana, z uwzględnieniem
ust. 1.
4. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji miesięcznej
będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji
przekazywanej w następnym miesiącu.
5. Brak informacji wskazanej w ust. 1, stanowi podstawę
do wstrzymania wypłaty kolejnej raty, natomiast złożenie
zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej placówki
niepublicznej.
§5
Do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą do przekazywania dotacji jest kwota przyjęta w projekcie budżetu
gminy.
§6
Organ dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do 10 każdego miesiąca, na rachunek wskazany przez
osobę prowadzącą placówkę.
§7
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia kontroli danych dotyczących stanu
liczbowego uczniów w dotowanym przedszkolu.

§3

§8

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę
prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną
szkołę, w terminie nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku, który
powinien zawierać:
— datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowy Dwór Gdański zgodnie
z art. 82 ustawy o systemie oświaty – załącznik nr 1
i 2,
— informację o planowanej liczbie uczniów uczęszczających do placówki,
— zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
— nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazana dotacja,

Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku
zakończenia prowadzenia działalności przez niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną szkołę.
§9
Traci moc uchwała Nr 95/XIV/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy
Dwór Gdański dla przedszkoli niepublicznych oraz uchwała
Nr 96/XIV/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalania, udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.
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§ 10

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego
Dworu Gdańskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 157/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 31 lipca 2008 r.

………………………………
(pieczątka)

………………………………………..
(miejscowość i data)

URZĄD MIEJSKI
NOWY DWÓR GDAŃSKI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………..

1.

Wnioskodawca ………………………………………………………………………..
a. nazwa szkoły ………………………………………………………………
b. adres …………………………………………………………………………
c. typ szkoły …………………………………………………………………..
d. osoba prowadząca szkołę …………………………………………….

2.
3.

Numer wpisu do ewidencji szkół niepublicznych …………………………..
Planowana liczba uczniów …………………………………………………………
a. w okresie od stycznia do sierpnia ……………………………….r.
w tym uczniowie klas „O”
……………………………….
b. w okresie od września do grudnia ………………………………r.
w tym uczniowie klas „O”
………………………………

4.

Zobowiązanie wnioskującego :
Zobowiązuje się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz do
comiesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami Uchwały Nr …. Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia …………………….. .
Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
……………………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 157/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 31 lipca 2008 r.
………………………………
(pieczątka)

………………………………………..
(miejscowość i data)

URZĄD MIEJSKI
NOWY DWÓR GDAŃSKI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………..

6.

Wnioskodawca ………………………………………………………………………..
a. nazwa przedszkola ………………………………………………………
b. adres …………………………………………………………………………
c. typ przedszkola …………………………………………………………..
d. osoba prowadząca przedszkole ……………………………………..

7.
8.

Numer wpisu do ewidencji placówek niepublicznych ……………………
Planowana liczba uczniów…………………………………………………………
a. w okresie od stycznia do sierpnia ……………………………….r.
w tym uczniowie będący mieszkańcami innych gmin (jakich)
……………………………….
b. w okresie od września do grudnia ………………………………r.
w tym uczniowie będący mieszkańcami innych gmin (jakich)
………………………………

9.

Zobowiązanie wnioskującego :
Zobowiązuje się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz do
comiesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami Uchwały Nr …. Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim z dnia …………………….. .
10. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 157/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 31 lipca 2008 r.

………………………………
(pieczątka)

………………………………………..
(miejscowość i data)

URZĄD MIEJSKI
NOWY DWÓR GDAŃSKI

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
UCZNIÓW MIESIĄCU ………………………
Liczba uczniów na dzień 1-go danego miesiąca ………………………..

W tym liczba uczniów spoza Gminy Nowy Dwór Gdański
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Data urodzenia

………………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 157/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.
z dnia 31 lipca 2008 r.

………………………………
(pieczątka)

………………………………………..
(miejscowość i data)

URZĄD MIEJSKI
NOWY DWÓR GDAŃSKI

ROZLICENIE DOTACJI ZA MIESIĄC ………………………

Liczba dzieci
w miesiącu
sprawozdawczym

Wysokość otrzymanej
dotacji

Wysokość należnej
dotacji

Różnica

………………………………………….
(pieczątka imienna i podpis)
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2569
UCHWAŁA Nr 162/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, póz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański.

§1

§3

Drodze oznaczonej w dniu podjęcia uchwały w ewidencji
gruntu jako działka nr 24/19, nadaje się nazwę „Osiedle
Na Wspólnej”, zgodnie z załącznikiem graﬁcznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

2570
UCHWAŁA Nr 163/XX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, póz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański.

§1

§3

Drodze oznaczonej w dniu podjęcia uchwały w ewidencji gruntu jako działka nr 244/7, nadaje się nazwę „Osiedle Zacisze”,
zgodnie z załącznikiem graﬁcznym, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały*).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§2

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

2571
UCHWAŁA Nr VI/136/08
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 1 sierpnia 2008 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,

zm. Z 2007 r. Dz. u. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z
2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 326) Rada Gminy Kościerzyna, po
zasięgnięciu Opinii Zarządu Powiatu Kościerskiego, uchwala,
co następuje:
§1
Pozbawia się kategorii dróg gminnych publicznych następujące odcinki dróg:
1) Odcinek drogi gminnej Nr 187001 G – Czarlina – Osada
od km 3+540 do km 4+915, rysunek graﬁczny stanowi
zał. nr 2;

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103

Poz. 2571

— 8665 —

2) Odcinek drogi gminnej Nr 187002 G – Czarlina (droga
gm. nr 187001G) – Skoczkowo (droga pow. nr 2403G)
od km 0+000 do km 1+820, rysunek graﬁczny stanowi
zał. nr 2*;
3) Odcinek drogi gminnej Nr 187003 G – Gostomie (droga pow. nr 1932G) – Częstkowo od km 0+000 do km
3+400, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 1*;
4) Odcinek drogi gminnej Nr 187005 G – Częstkowo
(droga gm. nr 187004G) – Wieprznica (droga pow. nr
1931G) od km 0+000 do km 3+920, rysunek graﬁczny
stanowi zał. nr 9*;
5) Odcinek drogi gminnej Nr 187006 G – Nowa Kiszewa
(droga woj. nr 214) – Dębogóry (droga pow. 2201G)od
km 0+000 do 1+800 km, rysunek graﬁczny stanowi zał.
nr 3*;
6) Odcinek drogi gminnej Nr 187007 G – Dębogóry (droga
pow. nr 2413G) – Smolniki – Niedamowo (droga pow.
2413G) od km 0+000 do 2+160 km, rysunek graﬁczny
stanowi zał. nr 7*;
7) Odcinek drogi gminnej Nr 187008 G – Kościerska Huta
(droga kraj. nr 20) – Dobrogoszcz – Puc (droga pow.
nr 2201G) od km 0+000 do km 1+380 i od km 2+150
do km 4+160, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 5*;
8) Odcinek drogi gminnej Nr 187011 G – Gostomie (droga
pow. nr 1931G) – do szkoły od km 0+000 do km 0+225,
w miejscowości Gostomie, rysunek graﬁczny stanowi
zał. nr 1*;
9) Odcinek drogi gminnej Nr 187012 G – Gostomie (droga
pow. nr 1931G) – Korne (Młyn) od km 0+000 do km
4+410, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 9*;
10) Odcinek drogi gminnej Nr 187018 G – Kaliska (droga
kraj. nr 20) – Nowa Wieś – Kościerzyna Wybudowanie
(granica m. Kościerzyna) od km 0+000 do km 4+815,
rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 5*;
11) Odcinek drogi gminnej Nr 187024 G – Korne (droga
kraj. nr 20) – przed tartakiem od km 0+000 do km
0+200, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 6*;
12) Odcinek drogi gminnej Nr 187027 G – Nowa Wieś
– Skorzewo (droga gm. nr 187124G) od km 1+485 do
km 3+250, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 1*;
13) Odcinek drogi gminnej Nr 187028 G – Kościerska Huta
(droga kraj nr 20) – gospodarstwo (posesja nr 39D) od
km 0+000 do km 0+850, rysunek graﬁczny stanowi zał.
nr 5*;
14) Odcinek drogi gminnej Nr 187029 G – Kościerska Huta
(droga kraj. nr 20) – gospodarstwo (posesja nr 73) od
km 0+000 do km 0+610, rysunek graﬁczny stanowi zał.
nr 5*;
15) Odcinek drogi gminnej Nr 187031 G – Kościerzyna Wybudowanie (droga woj. nr 214) – hurtownia Elstyp od
km 0+000 do km 0+720, w miejscowości Kościerzyna
Wybudowanie, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 5*;
16) Odcinek drogi gminnej Nr 187084 G – Niedamowo
(droga pow. nr 2413G) – granica gminy Nowa Karczma
(kierunek ST. Barkoczyn) od km 0+000 do km 2+800,
rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 7*;
17) Odcinek drogi gminnej Nr 187092 G – od torów kolejowych – wzdłuż granicy z m. Kościerzyna – Nowy Klincz
(droga woj. 221) od km 0+000 do km 0+700, rysunek
graﬁczny stanowi zał. nr 5*;
18) Odcinek drogi gminnej Nr 187094 G – Puc (droga pow.
nr 2201G) – Zielenin (droga woj. nr 221) od km 1+980
do km 3+610, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 4*;

19) Odcinek drogi gminnej Nr 187095 G – Rotembark (we
wsi) od km 0+300 do km 0+450, rysunek graﬁczny
stanowi zał. nr 6*;
20) Odcinek drogi gminnej Nr 187101 G – Szarlota działki
przy jez. Osuszyno- droga pow. nr 2403G od km 0+000
do km 0+950, w miejscowości Szarlota, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 6*;
21) Odcinek drogi gminnej Nr 187102 G – Wieprznica Młyn
– droga pow. nr 1931G od km 0+000 do km 1+515,
rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 5*;
22) Odcinek drogi gminnej Nr 187121 G – Skorzewo (od
ul. Sportowej) – kierunek Fingrowa Huta od km 0+240
do km 2+715, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 1*;
23) Odcinek drogi gminnej Nr 187123 G – droga woj. 214
(koło cmentarza) – droga gm. nr 187122G od km 0+000
do km 0+400, w miejscowości Skorzewo, rysunek
graﬁczny stanowi zał. nr 1*;
24) Odcinek drogi gminnej Nr 187124 G – Skorzewo (od
torów kolejowych) w kierunku Sikorzyna od km 0+000
do km 1+600, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 1*;
25) Odcinek drogi gminnej Nr 187128 G – Stawiska (droga
woj. nr 214) – Dębogóry (droga pow. nr 2201G) od km
0+000 do km 2+550, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr
3*;
26) Odcinek drogi gminnej Nr 187129 G – Sycowa Huta
(droga pow. nr 2403G) – działki po stronie wschodniej
od km 0+000 do km 0+415, w miejscowości Sycowa
Huta, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr 6*;
27) Odcinek drogi gminnej Nr 187130 G – Sycowa Huta
(droga pow. nr 2403G) – Ośrodek DRUTEX od km
0+250 do km 1+495, rysunek graﬁczny stanowi zał.
nr 6*;
28) Odcinek drogi gminnej Nr 187131 G – Wąglikowice
(droga pow. nr 2403G) – kierunek Lizaki od km 0+000
do km 0+290, w miejscowości Wąglikowice, rysunek
graﬁczny stanowi zał. nr 2*;
29) Odcinek drogi gminnej Nr 187150 G – Wielki Klincz (ul.
Gościeradzka) od km 0+300 do km 3+295, w miejscowości Wielki Klincz, rysunek graﬁczny stanowi zał. nr
8*;
30) Odcinek drogi gminnej Nr 187156 G – Wielki Klincz
(droga pow. nr 2201G) – gospodarstwo (posesja
nr 25/1) od km 0+000 do km 1+060, rysunek graﬁczny
stanowi zał. nr 8*;
31) Odcinek drogi gminnej Nr 187158 G – Owśnice Wybudowanie – Wieprznica Elbud (droga gm. nr 187005G)
od km 0+000 do km 1+795, rysunek graﬁczny stanowi
zał. nr 9*.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna.
§3
1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Kościerzyna.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała w chodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Szulist

* Załączników nie publikuje się.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103

Poz. 2572

— 8666 —
2572
UCHWAŁA Nr VI/137/08
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 1 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/117/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 177, poz. 1725,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 177, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1457, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 173, poz 1218)
oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 Nr 17 poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), w związku
z art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 23.05.1991 o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.)
Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr III/117/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia
18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna na rok 2008 dokonuje
się następujących zmian:
1) § 21 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyﬁkacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
zajęć i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwaliﬁkacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń
szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
10) rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangażowanie w realizacje czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opieka nad samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form
aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół
decydują następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami
ﬁnansowymi szkoły, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na potrzeby
szkoły,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szkoły,
4) obecność szkoły w środowisku lokalnym,
5) konstruktywna współpraca z organami szkoły, samorządem i społecznością lokalną.
2. § 22 otrzymuje nowe brzmienie:
Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Wójt Gminy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Kościerzyna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Szulist
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UCHWAŁA Nr XXIII/279/08
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.z 2006 r.
Nr 121 poz. 844, zm: M.P. z 2006Nr 72 poz. 721, Nr 75 poz. 758,
Dz. U. z 2006 Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, M.P.
z 2007 Nr 47 poz. 557 i Nr 76 poz. 813, Dz. U. z 2008 r.
Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz 730) Rada Miejska w Kartuzach na
wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XVII/191/08 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 48, poz. 1349
z 9 czerwca 2008 r. zm. Nr 53, poz. 1507 z 17 czerwca
2008 r.) dokonuje się następujących zmian:
1. w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na targowisku zwierzęcym w Kartuzach:
a) od sprzedaży zwierząt z każdego pojazdu oraz wprowadzonego zwierzęcia gospodarskiego – 18 zł
b) za prowadzenie pozostałej sprzedaży – 15 zł”
2. w § 1 w ust. 1 w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit.e otrzymuje brzmienie:
„e) za zajęcie powierzchni placu targowego pod towar
albo pod stoisko do wykonywania czynności handlowych
lub rzemieślniczych pobiera się za każdy 1 m2 zajętej
powierzchni:
— za sprzedaż w kiosku (kontenerze, pawilonie), przy
braku obowiązku podatkowego w zakresie podatku
od nieruchomości – 2 zł
— za sprzedaż pod namiotami oraz na pozostałej powierzchni – 5 zł”
2) lit.f otrzymuje brzmienie:
„f) za zajęcie ławy lub stołu targowego w związku ze
sprzedażą:
— nowych artykułów przemysłowych pobiera się za
każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu – 10 zł
— używanych artykułów przemysłowych pobiera się za
każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu – 6 zł”
3) lit.g otrzymuje brzmienie:
„g) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp.
– 3 zł”
3. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się:
a) wystawienie towaru w sektorze spożywczym poza miejscem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.e tiret pierwszy,

na szerokość wynoszącą max do 100 cm oraz na całej
jego długości – wysokość stawki dziennej opłaty targowej wynosi 1 zł za 1 m2,
b) wystawienie towaru w sektorze przemysłowym poza
miejscem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.e tiret pierwszy, na szerokość wynoszącą max do70 cm oraz na
całej jego długości – wysokość stawki dziennej opłaty
targowej wynosi 1 zł za 1 m2,
c) jeżeli wystawienie towaru będzie przekraczało dopuszczalną szerokość, o których mowa w pkt a i b, właściciel stoiska będzie ponosił dodatkową dzienną opłatę
targową w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty metr
kwadratowy.”
4. w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej w czasie imprez kulturalnych i rekreacyjnych:
a) za prowadzenie handlu w zakresie sprzedaży piwa
na powierzchni do 5 m2
— 450 zł, a za każdy następny metr kwadratowy
50 zł
b) za prowadzenie handlu w zakresie gastronomii
(np. sprzedaży napojów, słodyczy, artykułów spożywczych itp. z wyłączeniem sprzedaży piwa) na
powierzchni do 5 m2 – 250 zł, a za każdy następny
metr kwadratowy 15 zł
c) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów
przemysłowych na powierzchni do 5 m2 – 150 zł,
a za każdy następny metr kwadratowy 15 zł
d) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów
drobnego handlu np. cukierki, wata cukrowa, popcorn, lody, gofry, baloniki – do 1 m2 zajmowanej
powierzchni – 20 zł „
5. w § 2 wyraz „prowadzących” zastępuje się wyrazem „
prowadzony”
6. w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „producentów rolnych
i”
7. w § 3 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:
„1a. Dla producentów rolnych sprzedających własne świeże płody rolne – ustala się 70% zniżkę od stawek
podstawowych na targowisku przy ul. Dworcowej.”
8. w § 3 w ust. 4 wyraz „ patronem” zastępuje się wyrazem
„ patronatem”
9. w § 4 skreśla się ust. 3
10. w § 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
,,5. Wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2
wynosi 18% pobranej opłaty targowej.”
11. dodaje się § 4’ o następującym brzmieniu:
„§ 4’
Łączna kwota dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.”.
§2
Przyjmuje się t.j. uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.
§4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Pobłocki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/279/08
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
na terenie Gminy Kartuzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 19 pkt 1 lit. a,
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 121 poz. 844), Dz. U.05.143.1199
art. 5, M.P.06.72.721, M.P.06.75.758, Dz. U.06.220.1601
art. 2, Dz. U.06.225.1635 art. 13, Dz. U.06.249.1828 art. 1,
Dz. U.06.251.1847 art. 2, Dz. U.06.245.1775 art. 3, M.P.07.47.557,
M.P. 07.76.813, Dz. U.06.249.1828 art. 1 Rada Miejska
w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala,
co następuje:
§1
1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej
na terenie gminy Kartuzy w sposób następujący:
1. Na targowisku zwierzęcym w Kartuzach:
a) od sprzedaży zwierząt z każdego pojazdu oraz wprowadzonego zwierzęcia gospodarskiego – 18 zł
b) za prowadzenie pozostałej sprzedaży – 15 zł
2. Na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Kartuzach
i wszelkich innych miejscach w których jest prowadzony
handel z wyłączeniem pkt 1.:
a) przy sprzedaży z samochodu osobowego – 23 zł
b) przy sprzedaży z wozu konnego – 15 zł
c) przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2 ton
ładowności, traktorów, samochodów osobowych z przyczepą (za każdy taki pojazd) – 33 zł
d) przy sprzedaży z samochodu powyżej 2 ton ładowności
– 45 zł
e) za zajęcie powierzchni placu targowego pod towar albo
pod stoisko do wykonywania czynności handlowych
lub rzemieślniczych pobiera się za każdy 1 m2 zajętej
powierzchni:
— za sprzedaż w kiosku (kontenerze, pawilonie), przy
braku obowiązku podatkowego
w zakresie podatku od nieruchomości – 2 zł
— za sprzedaż pod namiotami oraz na pozostałej powierzchni – 5 zł
f) za zajęcie ławy lub stołu targowego w związku ze sprzedażą:
— nowych artykułów przemysłowych pobiera się za
każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu – 10 zł

— używanych artykułów przemysłowych pobiera się za
każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu – 6 zł
g) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. –
3 zł
3. (skreślony)
2. Dopuszcza się:
a) wystawienie towaru w sektorze spożywczym poza miejscem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.e tiret pierwszy,
na szerokość wynoszącą max do 100 cm oraz na całej
jego długości – wysokość stawki dziennej opłaty targowej wynosi 1 zł za 1 m2,
b) wystawienie towaru w sektorze przemysłowym poza
miejscem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e tiret pierwszy, na szerokość wynoszącą max do 70 cm oraz na
całej jego długości – wysokość stawki dziennej opłaty
targowej wynosi 1 zł za 1 m2,
c) jeżeli wystawienie towaru będzie przekraczało dopuszczalną szerokość, o których mowa w pkt a i b, właściciel stoiska będzie ponosił dodatkową dzienną opłatę
targową w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty metr
kwadratowy.
3. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej
w czasie imprez kulturalnych i rekreacyjnych:
a) za prowadzenie handlu w zakresie sprzedaży piwa na
powierzchni do 5 m2 – 450 zł, a za każdy następny metr
kwadratowy 50 zł
b) za prowadzenie handlu w zakresie gastronomii
(np. sprzedaży napojów, słodyczy, artykułów spożywczych itp. z wyłączeniem sprzedaży piwa) na powierzchni do 5 m2 – 250 zł, a za każdy następny metr
kwadratowy 15 zł
c) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów przemysłowych na powierzchni do 5 m2 – 150 zł, a za każdy
następny metr kwadratowy 15 zł
d) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów drobnego
handlu np. cukierki, wata cukrowa, popcorn, lody, gofry,
baloniki – do 1 m2 zajmowanej powierzchni – 20 zł
§2
Opłatę targową, o której mowa w § 1 pobierają inkasenci
uprawnieni do poboru opłaty na targowisku lub innych miejscach w których prowadzony jest handel którzy z chwilą pobierania tej opłaty wydają każdorazowo odpowiedni imienny
kwit ścisłego zarachowania płacącemu opłatę oraz rozliczają
dziennie tę opłatę z Urzędem Gminy.
§3
1. Zwalnia się od obowiązku uiszczania opłaty targowej działkowiczów sprzedających własne świeże płody rolne oraz
osób sprzedających runo leśne.
1a. Dla producentów rolnych sprzedających własne świeże
płody rolne – ustala się 70% zniżkę od stawek podstawowych na targowisku przy ul. Dworcowej.
2. Zwalnia się od obowiązku uiszczania opłaty targowej artystów oraz twórców ludowych z rejonu kaszubszczyzny
wystawiających i sprzedających swoje prace i dorobek
twórczy.
3. Zwalnia się od opłaty targowej działalność gastronomiczną,
handlową i usługową podczas imprez rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Kartuzy lub jednostki organizacyjne
gminy.
4. Zwalnia się od opłaty targowej działalność gastronomiczną, handlową (z wyłączeniem sprzedaży piwa) i usługowo
– rozrywkową prowadzoną podczas nieodpłatnych imprez
charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych organizowanych przez inne podmioty pod
patronatem Burmistrza, na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu i za zgodą Burmistrza.
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§4

§5

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez
inkasentów lub zapłatę opłaty na konto Urzędu Gminy
Kartuzy bezpośrednio przelewem lub bankowym dowodem
wpłaty.
2. Wyznacza się następujących inkasentów uprawnionych
do poboru w drodze inkasa opłaty targowej: Andrzej Łukaszewski i Marcin Szmuda.
3. (skreślony)
4. Zabrania się prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi na ten cel przez Burmistrza Gminy Kartuzy.
5. Wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2 wynosi 18% pobranej opłaty targowej.

Traci moc:
1. Uchwała Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłaty targowej i unormowania niektórych innych
spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy.
2. Traci moc uchwała Nr XII/216/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej
w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania
niektórych innych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie
Kartuzy.

§4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Łączna kwota dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§6

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
Przewodniczący Rady
Jerzy Pobłocki

2574
POROZUMIENIE

zawarte na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 w związku
z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.
1966) i art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
w dniu 24 czerwca 2008 r. w Kwidzynie, pomiędzy:
Powiatem Kwidzyńskim, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Godzika – Starostę Kwidzyńskiego,
2. Andrzeja Fortunę – Wicestarostę Kwidzyńskiego
zwanym dalej „Powiatem”
a
Gminą Gardeja, reprezentowaną przez:
Jerzego Grabowskiego – Wójta Gminy Gardeja
zwaną dalej „Gminą”
o następującej treści:
§1
1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania
publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w dniu 14.09.2008 r. w miejscowości
Gardeja VIII Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy
kulturalne i rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego.
2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 Gmina zobowiązuje się w szczególności do:
a) zorganizowania ceremonii święta plonów,
b) zorganizowania występów muzycznych,
c) zorganizowania konkurencji rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu,
d) zorganizowania pikniku,
e) zorganizowania pokazu fajerwerków,
f) przygotowania i wysyłki zaproszeń,

g) przygotowania i rozpowszechnienia plakatów informacyjnych dotyczących imprezy,
h) zapewnienia ochrony i ubezpieczenia.
§2
1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina
otrzymuje od Powiatu dotację celową w wysokości 15.000
zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych).
2. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania ﬁnansowanego przez Powiat przedstawia załącznik do niniejszego
porozumienia.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana przez
Powiat w terminie do dnia 1 września 2008 r. na konto
Gminy: 16 8300 0009 0035 5966 2000 0010.
4. Otrzymana dotacja może być wykorzystana wyłącznie
według zasad określonych przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
§3
1. Gmina przedstawi Powiatowi w terminie do dnia 29.09.2008 r.
rozliczenie z wykonania zadania ﬁnansowanego z dotacji
pod względem rzeczowym i ﬁnansowym wraz z zestawieniem zapłaconych faktur zawierającym: numer faktury, datę,
nazwę wystawiającego, numer dokumentu księgowego,
numer pozycji kosztorysu, nazwę wydatku, kwotę oraz
termin zapłaty.
2. Rozliczenie dotacji następuje na zasadach i w trybie określonych w art. 189a i 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.).
3. Gmina może dokonać zmiany w strukturze kosztów określonych w kalkulacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pod warunkiem,
że całkowity koszt powierzonego zadania ﬁnansowany
z dotacji nie zostanie zmniejszony oraz, że nie spowoduje
to zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.
4. W przypadku, gdy część dotacji nie zostanie wykorzystana,
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Gmina przekaże do dnia 29.09.2008 r. niewykorzystaną
część dotacji do Powiatu.
§5
Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu
wykonywania porozumienia przez Gminę.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§8
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Gardeja:
Wójt
Jerzy Grabowski

§7
Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia
rozpatruje sąd powszechny.

Powiat Kwidzyński:
Starosta Powiatu
Jerzy Godzik

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Iwona Skrajda

Wicestarosta
Andrzej Fortuna
Skarbnik Powiatu
Ewa Bejgrowicz

Załącznik do Porozumienia
z dnia 24 czerwca 2008 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania
finansowanego przez powiat w zakresie organizacji
w dniach 14.09.2008 r. w miejscowoĞci Gardeja
VIII DoĪynek Powiatowych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

Wynagrodzenie gwiazdy

8 000,00zł

2.
3.
4.

Pokaz fajerwerków
Zabezpieczenie imprezy
WypoĪyczenie nagłoĞnienia i obsługi akustycznej

2 500,00zł
2 500,00zł
2 000,00zł

RAZEM:

15 000,00 zł
2575
POROZUMIENIE

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zawarte dnia 27.06.2008 r.
pomiędzy Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim, reprezentowanym przez Bernarda Mathea Dyrektora
WSOiC zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem Władysławowo zwanym dalej „Gminą” reprezentowaną
przez Burmistrza Adama Drzeżdżona.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80,poz. 872 z późn.zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych(Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn.zm.)
oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, póz. 595) ustala się, co następuje:
§1
1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy

wojennych polegające na konserwacji, przeprowadzaniu
remontów oraz pielęgnacji zieleni i utrzymaniu porządku
oraz czystości na cmentarzach i grobach wojennych.
2. Określenie konkretnego zadania oraz jego zakresu rzeczowego wymaga wcześniejszych uzgodnień miedzy Gminą
a Wojewodą.
§2
1. Wojewoda przekaże Gminie w kolejnych latach, począwszy od 2008 r., środki ﬁnansowe na wykonywanie zadań
określonych w § 1 porozumienia.
2. Środki ﬁnansowe na realizację zadań objętych niniejszym
porozumieniem przekazywane będą z budżetu wojewody
w formie dotacji celowej, w wysokości zależnej od wielkości
środków pieniężnych otrzymywanych z budżetu państwa.
3. Środki ﬁnansowe otrzymywane na realizację zadań ob-
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jętych niniejszym porozumieniem nie wykorzystane lub
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają
zwrotowi do budżetu wojewody zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ﬁnansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
4. Gmina w terminie do końca listopada każdego roku po
określeniu swoich potrzeb ﬁnansowych w zakresie ﬁnansowania zadań z § 1 na następny rok, przekaże stosowny
wniosek do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
5. Wojewoda w terminie zgodnym z art. 125 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2140 z póz. zm.) w każdym roku trwania Porozumienia, przekaże Gminie informację w której określona
zostanie wysokość środków ﬁnansowych zarezerwowanych
w danym roku w budżecie Wojewody na realizację przez
Gminę powierzonych jej zadań z zakresu grobownictwa
wojennego.
§3
Zadania Gminy powinny być realizowane z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, póz. 1163 z późn.
zm.).

§5
W zakresie zadań wymienionych w § 1 nie należy uwzględniać miejsc pamięci, w których nie pochowano oﬁar wojny
w rozumieniu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
§6
Nadzór nad realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie niniejszego porozumienia sprawować będzie Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
§7
1. Niniejsze strony zawierają porozumienie na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.
3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają- pod rygorem nieważności – formy pisemnej podpisanej przez obie
strony.
§8
Porozumienie będzie obowiązywać od dnia jego ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

§4

§9

Gmina przesyłać będzie do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku informację o wykorzystaniu środków ﬁnansowych i realizacji zadań rzeczowych w zakresie grobownictwa
i cmentarnictwa wojennego w terminie do dnia 10 stycznia
roku następnego.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Burmistrz
Adam Drzeżdżon

Wojewoda Pomorski
z up. Wojewody Pomorskiego
Bernard Mathea
Dyrektor
Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 sierpnia 2008 r.
Nr WCC/27-ZTO-B/169/W/OGD/2008/MB

W dniu 19 sierpnia 2008 r., na wniosek Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić przedmiot i zakres działalności, określony w koncesji
na wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzją z dnia 1 września 1998 r. Nr WCC/27/169/U/1/98/
AP (zmienioną późniejszymi decyzjami) udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia
5 września 2018 r.
W dniu 3 lipca 2008 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wpłynął wniosek Przedsiębiorcy, uzupełniony pismem
z dnia 30 lipca 2008 r., w których Przedsiębiorca wystąpił
o zmianę ww. koncesji, w związku z wygaśnięciem umowy
na sprzedaż ciepła dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 154
oraz nieodpłatnym przekazaniem urządzeń źródła ciepła
zlokalizowanego przy Grunwaldzkiej 154 (o mocy 0,116 MW)
Gdańskiemu Zakładowi Nieruchomości Komunalnych. W
wyniku powyższej zmiany łączna zainstalowana moc cieplna
wszystkich eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo źródeł
ciepła uległa zmniejszeniu o 0,116 MW.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku
z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić decyzją z dnia 19 sierpnia 2008 r. WCC/27-ZTOB/169/W/OGD/2008/MB, swoją wcześniejszą decyzję z dnia
1 września 1998 r. Nr WCC/27/169/U/1/98/AP (zmienioną
późniejszymi decyzjami) w zakresie wnioskowanym przez
Przedsiębiorcę.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2008 r.
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