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§ 5

1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego z moc> obowi>zuj>c> od 

dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomoWci 

poprzez rozplakatowanie jej treWci na tablicach ogłoszeM 

UrzCdu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Helu

Edward Mrozik
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 UCHWAŁA Nr XLI/273/09

Rady Miasta KoWcierzyna

 z dnia 28 stycznia 2009 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 z dnia 21 maja 2003 r. Rady Miasta KoWcierzyna zmienionej uchwał> Nr 

XLVI/320/05 z dnia 30 listopada 2005 r. i uchwał> Nr XV/116/07 z dnia 19 wrzeWnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta KoWcierzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 

ust. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) 

oraz art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorz>dowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) 

Rada Miasta KoWcierzyna na wniosek Przewodnicz>cego 

Rady Miasta KoWcierzyna uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. W § 15 ust. 1 pkt 3 skreWla siC słowo „sekretarza”.

2. § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „CzynnoWci z zakresu 

prawa pracy wobec Burmistrza, zwi>zane z nawi>zaniem 

i rozwi>zaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodnicz>cy 

Rady, a pozostałe czynnoWci osoba wyznaczona przez 

Burmistrza lub Sekretarz Miasta.”

3. W § 40 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „powoływanie 

i odwoływanie ZastCpców Burmistrza”. Dotychczasowe 

punkty 5 - 10 otrzymuj> numeracjC 6 - 11.

4. W § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „Burmistrz jest kierownikiem UrzCdu Miasta i wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika słucbowego w stosunku do 

swoich ZastCpców, pozostałych pracowników UrzCdu, 

w tym zatrudnionych na czas pełnienia swych funkcji 

doradców lub asystentów w liczbie do 5 osób oraz 

kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.” 

SkreWla siC ust. 3.

5. § 43 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta otrzymuje 

brzmienie: „Głosuje siC przez podniesienie rCki lub 

przez wywoływanie nazwisk radnych i protokołowanie 

odpowiedzi (głosowanie imienne). Głosowanie imienne 

odbywa siC na wniosek co najmniej 2/3 radnych obecnych 

na sesji. Głosowanie moce odbywać siC takce za pomoc> 

elektronicznej aparatury licz>cej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta KoWcierzyna

Andrzej Gierszewski
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Uchwała nr XXII/155/08

Rady Gminy w Pucku

 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu gazoci>gu wysokie-

go ciWnienia Dn 150 przez teren działek nr: 38/2, 330, 37/4 i 40/14 w miejscowoWci Głuszewo, obrCb geodezyjny                                     

Starzyno, gmina Puck.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 

art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.), rozporz>dzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z póan. zm.), Rada Gminy Puck uchwala, co 

nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzen- 

nego gminy Puck” uchwalonego dnia 3 paadziernika 

2000 r. uchwał> Rady Gminy Puck nr XXVI/86/2000, 

zmienionego uchwałami Rady Gminy Puck nr IX/69/03 

i nr IX/70/03 z dnia 3 lipca 2003 r.,

2. Po rozstrzygniCciu uwag, które wpłynCły do projektu 

planu,

3. Po rozstrzygniCciu dotycz>cym zasad finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy,

uchwala siC:
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

przebiegu gazoci>gu wysokiego ciWnienia Dn 150 przez 

teren działek nr: 38/2, 330, 37/4 i 40/14 w miejscowoWci 

Głuszewo, obrCb geodezyjny Starzyno, gmina Puck, 

zwany dalej „planem”, którego granice zostały okreWlone 

na rysunkach stanowi>cych zał>czniki od 1 do 3 do 

niniejszej uchwały.

§ 2

Celem wprowadzenia regulacji zawartych w planie jest 

stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania projek-

towanego gazoci>gu wysokiego ciWnienia Dn 150.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleM planu jest pas przebiegu i strefy 

kontrolowanej projektowanego gazoci>gu, o którym 

mowa w § 2, obejmuj>cy tereny rolnicze i leWne, w tym 

obszar, na który wymagane jest uzyskanie zgody na 

wył>czenie gruntów leWnych z ucytkowania leWnego oraz 

teren dopuszczonej wycinki drzew na czas budowy.

2. Dla obszaru planu w § 5 ustala siC przeznaczenie terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi oraz w § 6 ustala 

siC ograniczenie sposobów ich ucytkowania.

§ 4

Na rysunku planu nr 1 i nr 2 nastCpuj>ce oznaczenia 

graficzne stanowi> ustalenia planu:

1) granica obszaru objCtego planem,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia identyfikacyjne literowe i cyfrowe terenów o 

rócnym przeznaczeniu.

§ 5

Ustala siC podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczaj>cymi, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami literowo-cyfrowymi:

1) 1/02 ZL, 1/03ZL, 1/06 ZL, 1/07 ZL, 2/01 ZL, 2/03 ZL, 2/05 

ZL, 2/06 ZL – Tereny lasów,

2) 1/04 R – Tereny rolnicze,

3) 1/01 G, 1/05 G, 2/02 G, 2/04 G – Tereny przebiegu 

gazoci>gu ze stref> kontrolowan>.

§ 6

1. Ustala siC nastCpuj>ce warunki ucytkowania i zagospo- 

darowania terenów połoconych w obszarze planu:

1) Ustalenia dotycz>ce trasy przebiegu projektowanego 

gazoci>gu Dn 150:

a) ustala siC trasC przebiegu projektowanego gazoci>-

gu wysokiego ciWnienia Dn 150 przez teren działek 

nr: 38/2, 330, 37/4 i 40/14 w miejscowoWci Głusze-

wo, obrCb geodezyjny Starzyno, gmina Puck,

b) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu sta-

nowi>cych zał>czniki nr 1 i 2 do uchwały symbola-

mi:1/01 G, 1/05 G, 2/02 G, 2/04 G ustala siC:

— przebieg gazoci>gu wysokiego ciWnienia Dn 150 

i strefC kontrolowan> o szerokoWci 4m (po 2m od 

osi gazoci>gu).

 W strefie kontrolowanej obowi>zuje:

— zakaz lokalizacji budynków, budynków, urz>dzeM 

stałych, składów i magazynów,

— zakaz nasadzeM drzew,

 oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrCbny-

mi.

c) na terenach oznaczonych na rysunkach planu sta-

nowi>cych zał>czniki nr 1 i 2 do uchwały symbola-

mi: 1/02 ZL, 1/03ZL, 1/06 ZL, 1/07 ZL, 2/01 ZL, 2/03 

ZL, 2/05 ZL, 2/06 ZL ustala siC dopuszczenie tym-

czasowego wylesienia pasa o szerokoWci 3m i 8m 

jak na rysunkach planu, na czas budowy gazoci>gu. 

Obszar tymczasowego wylesienia nalecy ponownie 

zalesić po wybudowaniu gazoci>gu.

d) na terenach oznaczonych na rysunkach planu 

stanowi>cych zał>czniki nr 1 i 2 do uchwały 

symbolem1/04 R ustala siC:

— przebieg gazoci>gu wysokiego ciWnienia Dn 150 

i strefC kontrolowan> o szerokoWci 4m (po 2m od 

osi gazoci>gu).

 W strefie kontrolowanej obowi>zuje:

— zakaz lokalizacji budynków, budynków, urz>dzeM 

stałych, składów i magazynów,

— zakaz nasadzeM drzew,

 oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrCbny-

mi.

2. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska przyrodni- 

czego:

1) Ze wzglCdu na potrzebC ochrony terenów przyległych 

do placu budowy przed negatywnymi oddziaływaniami 

nalecy:

a) ograniczyć czas prowadzenia robót ziemnych 

i przeprowadzić natychmiastow> rekultywacjC 

terenu po umieszczeniu gazoci>gu w wykopie,

b) przed przyst>pieniem do wykonania wykopów zdj>ć 
wierzchni> warstwC gleby (humusu) i wykorzystać 
do rekultywacji terenu,

c) w bezpoWrednim s>siedztwie drzew prace ziemne 

prowadzić rCcznie z maksymalnym ograniczeniem 

ucycia sprzCtu mechanicznego,

d) prace ziemne prowadzić w odległoWci nie mniejszej 

nic 2m od pni drzew,

e) nalecy zastosować takie rozwi>zania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby na obszarze 

planu, a takce na terenach przyległych nie naruszyć 
stosunków wodnych,

f) nalecy ograniczyć wycinkC drzew na terenach 

leWnych oraz przekształcenie terenów leWnych do 

niezbCdnego minimum.

3. Warunki wynikaj>ce z ochrony Wrodowiska kulturowego: 

nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie 

dotyczy.

5. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie na podstawie odrCbnych 

przepisów: nie dotyczy.

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

ustala siC.

7. Zasady dotycz>ce systemów komunikacji: dostCpnoWć 
komunikacyjna z istniej>cych dróg leWnych oraz z drogi 

gminnej poza terenem objCtym planem.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: jak w § 6 ust. 1 pkt 3).

9. Ustalenia dotycz>ce obszarów rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej, wymagaj>cych 

przekształceM lub rekultywacji: nie dotyczy.

§ 7

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 

integralne czCWci s>:

1) czCWć graficzna - rysunki miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000 

stanowi>ce zał>czniki nr 1 i 2,

2) Wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Puck”, 

stanowi>cy zał>cznik nr 3,

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu stanowi>ce zał>cznik nr 4,

4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
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które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania stanowi>ce zał>cznik nr 5.

§ 8

Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu opłaty w 

zwi>zku ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

wysokoWci 0%.

§ 9

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Puck do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

gminy Puck

3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania 

na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów 

na zasadach okreWlonych w art. 30 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z wyj>tkiem § 9, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

 Przewodnicz>cy 

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/155/08

Rady Gminy Puck 

z dnia 30 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXII/155/08

Rady Gminy Puck 

z dnia 30 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXII/155/08

Rady Gminy Puck 

z dnia 30 grudnia 2008 r.
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   Zał>cznik nr 4

   do Uchwały Nr XXII/155/08

   Rady Gminy Puck 

   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla przebiegu gazoci>gu wysokiego 

ciWnienia Dn 150 przez teren działek nr: 38/2, 330, 37/4 

i 40/14 w miejscowoWci Głuszewo, obrCb geodezyjny Sta-

rzyno, gmina Puck.

RozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

Do projektu planu nie wpłynCły uwagi w trybie art. 17 pkt 

11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z póan. zm.).

   Zał>cznik nr 5

   do Uchwały Nr XXII/155/08

   Rady Gminy Puck 

   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla przebiegu gazoci>gu wysokiego 

ciWnienia Dn 150 przez teren działek nr: 38/2, 330, 37/4 

i 40/14 w miejscowoWci Głuszewo, obrCb geodezyjny Sta-

rzyno, gmina Puck.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania.

Uchwalenie w/w mpzp nie wi>ce siC z koniecznoWci> 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>cych do zadaM własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXIII/297/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 30 stycznia 2009 r.

 w sprawie ustalenia zasad: ponoszenia odpłatnoWci za pobyt w oWrodkach wsparcia –Wrodowiskowych domach 

samopomocy oraz zwrotu wydatków za usługi w Wrodowiskowych domach samopomocy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie 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.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 

2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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 48 poz. 327, Nr 138 

poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz 

art. 51, art. 96 ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. 

Nr 115 poz. 728; z 2008 r. Nr 171 poz. 1056) Rada Miasta 

uchwala, co nastCpuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustala siC zasady: ponoszenia odpłatnoWci za pobyt w 

oWrodkach wsparcia – Wrodowiskowych domach samopo-

mocy oraz zwrotu wydatków za usługi w Wrodowiskowych 

domach samopomocy.

§ 2

UchwałC stosuje siC do osób, które kieruje siC do Wro-

dowiskowych domów samopomocy w Sopocie i którym 

zapewniono pobyt w Wrodowiskowych domach samopomo-

cy w Sopocie prowadzonych przez podmiot publiczny lub 

niepubliczny.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) MOPS – nalecy przez to rozumieć Miejski OWrodek 

Pomocy Społecznej w Sopocie

2) Wrodowiskowym domu samopomocy – nalecy przez to 

rozumieć jednostkC organizacyjn> pomocy społecznej 

dziennego pobytu, prowadzon> przez podmiot publiczny 

lub niepubliczny, zapewniaj>c> wsparcie osobom, które 

ze wzglCdu na wiek, chorobC lub niepełnosprawnoWć 
wymagaj> czCWciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbCdnych potrzeb cyciowych, działaj>c> na podstawie 

przepisów o pomocy społecznej

3) całodobowym miejscu okresowego pobytu – nalecy 

przez to rozumieć prowadzone w Wrodowiskowym domu 

samopomocy całodobowe miejsca okresowego pobytu, 

zapewniaj>ce wsparcie osobom, które ze wzglCdu 

na wiek, chorobC lub niepełnosprawnoWć wymagaj> 

czCWciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbCdnych 

potrzeb cyciowych, działaj>ce na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej

4) uczestniku – nalecy przez to rozumieć osobC, któr> 

skierowano do Wrodowiskowego domu samopomocy 

i której zapewniono pobyt i/lub wycywienie w 

Wrodowiskowym domu samopomocy

5) mieszkaMcu – nalecy przez to rozumieć osobC, któr> 

skierowano do całodobowego miejsca okresowego 

pobytu i której zapewniono pobyt w całodobowym miejscu 

okresowego pobytu

6) pobycie w Wrodowiskowym domu samopomocy – nalecy 

przez to rozumieć:
a) korzystanie z usług opiekuMczych, specjalistycznych 

usług opiekuMczych i wspomagaj>co-terapeutycznych 

Wwiadczonych w Wrodowiskowym domu samopomocy ,

b) korzystanie ze Wrodowiskowego domu samopomocy,

c) korzystanie z zajCć popołudniowych

7) pobycie w całodobowym miejscu okresowego pobytu– 

nalecy przez to rozumieć:
a) korzystanie z usług opiekuMczych, specjalistycznych 

usług opiekuMczych i wspomagaj>co-terapeutycznych 

Wwiadczonych w całodobowym miejscu okresowego 

pobytu i

b) korzystanie z wycywienia i

c) korzystanie z całodobowego miejsca okresowego 

pobytu


