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 UCHWAŁA Nr XLVII/326/10

Rady Gminy Damnica

 z dnia 3 marca 2010 r.

 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami z: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 
1568; z 2004 roku Nr 102,poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,; 
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 
roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 roku Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180 poz. 1111,Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 
420)) oraz art. 44 ust. 3,3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:Dz.U z 
2009 roku Nr 151 poz. 1220) po uzgodnieniu z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku Rada 
Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo 

– klon pospolity (obwód pnia 412 cm, wpisany w 
rejestrze pomników przyrody pod poz. 9) rosnący 
w miejscowości Damnica na działce Nr 180 
obręb Damnica, stanowiącej własność Powiatu 
Słupskiego.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje 
z uwagi stan biologiczny drzewa powodujący 
zagrożenie bezpieczeństwa budynków i osób w nich 
przebywających.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza sie Wójtowi Gminy 
Damnica

§ 3

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

 Przewodniczący 
Rady Gminy w Damnicy
Zdzisław Kwaśniewski
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 UCHWAŁA Nr XXVIII/224/2009

Rady Gminy Kolbudy

 z dnia 23 czerwca 2009 roku

 w sprawie sprostowania omyłki w treści uchwały Nr XXIII/177/2009 Rady Gminy w Kolbudach z dnia 27 stycznia 

2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości terenu wsi Bielkówko na 

terenie Gminy Kolbudy.

Na podstawie: na podstawie art. 18 ust. 2 pk t 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.ekst 
jednoliy Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
zw. z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm), Rada Gminy Kolbudy 
uchwala, co następuje:

§ 1

Prostuje się omyłkę, w załączniku nr 2 do uchwały 
Nr XXIII/177/2009 Rady Gminy w Kolbudach z dnia 27 
stycznia 2009 r., poprzez dodanie – do listy nieuwzględ-
nionych uwag, które wpłynęły po drugim wyłożeniu w 
okresie przewidzianym do składania uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla większości terenu wsi Bielkówko na terenie Gminy 
Kolbudy – pominiętej omyłkowo części tekstu załącznika, 
tj. punktu 6 o następującej treści:

„6. Pismem z dnia 01 października 2008, Pani Jadwi-
ga Nowakowska, wniosła uwagę dotyczącą dołączenia 
działek nr 58/18, 58/19 i 58/20 do działek budowlanych 
będących własnością wnioskodawcy.

Rada Gminy w Kolbudach w części uwzględnia oraz 
w części odrzuca powyższą uwagę.

Uzasadnienie

Rozwój gminy odbywać się powinien przez aktywną 
i skuteczną działalność władz gminnych, posiadających 
zarysowaną strategię rozwoju i posługujących się zasa-
dami polityki określonej w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 
2003 r. ze zmianami). Kształtowanie i prowadzenie poli-
tyki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych 
gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. ze zmianami) ustalenie 
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy terenu następuje w miejsco-
wym planie zagospodarowania  przestrzennego.

Wójt Gminy Kolbudy, zgodnie z procedurą planistycz-
ną sporządzenia omawianego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, w toku pierwszego oraz w 
toku drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu zorganizował dyskusję publiczną nad rozwiąza-
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niami przyjętymi w projekcie planu oraz rozpatrzył zło-
żone przez mieszkańców Bielkówka uwagi. Wójt Gminy 
Kolbudy w części uwzględnia uwagę dotyczącą dołącze-
nia działek nr 58/18, 58/19 i 58/20 do działek budowla-
nych będących własnością wnioskodawcy stwierdzając, 
że działki nr 58/18, 58/19 i 58/20 przeznaczone zostały w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

Z uwagi na fakt, iż niewielki teren w/w działek przezna-
czony został w planie pod drogę dojazdową 03/1.2.KDW 
(łącznie ok. 68 m²) i stanowi niezbędny plac do zawraca-
nia- Wójt Gminy Kolbudy w części odrzuca przedmioto-

wą uwagę dotyczącą dołączenia działek nr 58/18, 58/19 i 
58/20 do działek budowlanych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kol-
budy.

§ 3

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

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Stanisław Grochocki
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 UCHWAŁA Nr I/266/2010

Rady Gminy Kościerzyna

 z dnia 19 lutego 2010 r.

 w sprawie ustalenia wysokości kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., ost. zm.Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 90 ust. 2b ustawy 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2009 r. nr 
219, poz. 1705) Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co 
następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną kwotę dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych na rok 2010 w kwocie 192,00 złote na 1 
dziecko

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kościerzyna.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Pomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z moca 
obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Zygmunt Szulist
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 UCHWAŁA Nr XXXIX/123/2010

Rady Gminy Łęczyce

 z dnia 19 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transpor-

tu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związ-
ku zart. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o 
transporcie drogowym (t.j. z 2007 r. w Dz. U. Nr 125, poz. 
874 z późn. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii 
organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw 
konsumenta, Rada Gminy Łęczyce uchwala, co nastę-
puje:

§ 1

Określa się liczbę 5 (słownie: pięć) nowych licencji 
na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 
obszar Gminy Łęczyce, przeznaczonych do wydania w 
2011 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Łęczyce.

§ 3

Tracą moc następujące uchwały Rady Gminy Łęczy-

ce:
1) uchwała Nr XXXVI/77/2009 Rady Gminy Łęczyce z 

dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia liczby 
przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych 
licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką.

2) uchwała Nr XXXVII/81/2009 Rady Gminy Łęczyce z 
dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/77/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 listopada 
2009 r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do 
wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft


