
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 34 — 4108 — Poz. 781, 782

   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/28/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach
   z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 320/13 obr.  Kartuzy – 

Burchardztwo gm. Kartuzy

W okresie wyłożenia planu miejscowego do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni po okresie wyłożenia, 
nie wpłynęły uwagi do planu.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr III/28/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania – do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr. 

Kartuzy – Burchardztwo gm.  Kartuzy

W związku ze zmianą planu miejscowego nie wystą-
pią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr III/29/10

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, 

położonego we wsi Pomieczyńska  Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 20 w związku 
z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 
29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek 
Burmistrza Gminy Kartuzy, uchwala co  następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, poło-
żonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr  34/2, 36, 
35/3, 35/4, 35/5, uchwalonego uchwałą nr XI/190/03 Rady 
Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.10.2003 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego 
z 2004 r. nr 19 poz. 404. Zmiany polegają na uściśleniu 
ustaleń planu.

§ 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we 
wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36,  35/3, 35/4, 
35/5 odnosi się do zmiany ustaleń planu zawartych w 
ustaleniach szczegółowych:
1) w kartach terenu nr 1 i 2, pkt 6 f dotyczący: ZASADY 

OBSŁUGI  W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ – ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW 
SANITARNYCH słowa: „do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej sieci 
kanalizacji, jako rozwiązanie  tymczasowe dopuszcza 
się gromadzenie ścieków w szczelnych monolitycznych 
zbiornikach bezodpływowych, z zapewnieniem 
odbioru ścieków przez  wyspecjalizowaną jednostkę, 
z chwilą realizacji sieci kanalizacji sanitarnej budynki 
należy podłączyć do kanalizacji zbiorczej, a zbiorniki 
szczelne  zlikwidować” zmienia się na: „do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu wybudowania 
zbiorczej sieci kanalizacji, dopuszcza się gromadzenie  
ścieków w szczelnych monolitycznych zbiornikach 
bezodpływowych, z zapewnieniem odbioru ścieków 
przez wyspecjalizowaną jednostkę, jako  rozwiązanie 
tymczasowe, z chwilą realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a 
budynki podłączyć do kanalizacji zbiorczej;  dla 
budynków użyteczności publicznej dopuszcza się 
odprowadzanie ścieków sanitarnych do przydomowych 
oczyszczalni ścieków”.

§ 3

Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały 
podstawowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy,  położonego 
we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 
35/5, uchwalonego uchwałą nr XI/190/03 Rady Miejskiej 
w Kartuzach z dnia  29.10.2003 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2004 r. 
nr 19 poz. 404.

§ 4

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części, są:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 1),
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych  gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 2).

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Kartuzy.

§ 6

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Kartuzy do:
1) przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich  zgodności 
z przepisami prawa ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy,

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowej zmiany planu oraz otrzymywania z niej 
wypisów i wyrysów,

4) wprowadzenia do rejestru planów miejscowych,
5) przekazania Staroście kopii niniejszej uchwały.
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§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, za wyjątkiem § 6 ust. 1 i 2 które  wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Duszyński

   Załącznik nr 1
   do uchwały nr III/29/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy  Kartuzy, położonego 

we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 

35/4, 35/5

W okresie wyłożenia planu miejscowego do publicz-

nego wglądu oraz w okresie 14 dni po okresie wyłożenia, 
nie wpłynęły uwagi do planu.

   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/29/10
   Rady Miejskiej w Kartuzach

     z dnia 22 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania – do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartu-

zy, położonego we wsi  Pomieczyńska Huta, działki nr 

34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5

W związku ze zmianą planu miejscowego nie wystą-
pią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr IV/18/211

Rady Miejskiej w Kępicach

 z dnia 27 stycznia 2011 r.

 w sprawie zasad i trybu przyznawania,wstrzymywania,cofania oraz wysokości stypendiów sportowychi przyna-

wania nagród.

Na podstawie art18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym później-
szymi zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23 poz.  220, Dz. U. 
z 2002r. nr 62 poz. 58, Dz. U. z 2002r. nr 113 poz. 984 i 
nr 214,poz. 1806,Dz. U. z 2003 nr 80,poz. 717 i nr 162.
poz. .1568,Dz. U, z 2004r  Dz. U.2002 nr 153.poz. 1271,nr 
102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203,nr214,poz. 1806, nr 
153,poz. 1271, z 2003r. nr 80,poz. 717 i nr 162,poz. 1568, 
z 2004  nr 102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203 i nr 167,poz. 
1759, z 2005 nr 172,poz. 1441 i nr 175,poz. 1457 oraz z 
2006.nr17,poz. 128 nr 181,poz. 1337 i z 2007r.  nr 48,poz. 
327, nr 138,poz. 974,nr 173,poz. 1218. i z roku 2008 Dz. U. 
nr 180,poz. 1111, z roku 2009 Dz. U. nr 223,poz. 1458,nr 
52,poz. 420,Dz. U.nr  157,poz. 1241,z roku 2010 Dz. U. nr 
28 poz. 142, Dz. U. nr 28,poz. 146,Dz. U. nr 40,poz. 230.nr 
106.poz. 675, oraz art. 31 ust. 1 i 3,art. 35 ust. 5 i 6 ustawy   
z dnia 16 października 2010 o sporcie (tekst jednolity(Dz. 
U. z 2010 nr 127, poz. 857 późniejszymi zmianami)) Rada 
Miejska w Kępicach uchwala:

§ 1

§ 1 Ustala się zasady i tryb przyznawania, wstrzyma-
nia, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i 
przyznawania nagród,finansowanych ze  środków budże-
tu Gminy Kępic dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, określone w  załączniki do niniejszej uchwa-
ły.

§ 2

Środki pieniężne przeznaczone na stypendia sporto-
we, o których mowa w § 1,zabezpieczone będą corocznie 
w budżecie Gminy Kępice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Kępic

§ 4

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

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kępicach

Paweł Lisowski
   
   Załącznik
   do uchwały nr IV/18/211
   Rady Miejskiej w Kępicach

     z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zasady i tryb przyznawania,wstrzymywania,cofania 

oraz wysokosci stypedniów sportowych i przynawania 

nagród.

1) Stypednium może otrzymać zawodnik spełniający 
następujące warunki: • posiada wysokie osiągnięcia 
sportowe we współzawodnictwie  krajowym 
lub międzynarodowym, • reprezentuje barwy 
Gminy Kępice lub klubu sportowego mającego 
siedzibę i działającego na terenie Gminy Kępice,  • 
dotychczasowa działalność sportowa, plany startów 
i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w 
przyszłości wysokich wyników we  współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym • nie ukończył 21 
lat.

2) Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się: • 
zajęcie miejsca od I-V w zawodach rangi regionalnej, 
• udział w zawodach sportowych  rangi ogólnopolskiej 
lub międzynarodowej

3) Stypendia przyznaje Burmistrz Kępic po zapoznaniu 
się z opinią komisji stypendialnej.


