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 UCHWAŁA Nr XLIV/391/2010

Rady Miejskiej w Łebie

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 

2011 roku.

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 z późn. zm./, art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym/t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm./Rada Miejska

§ 1

Ustala się liczbę 2 nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką do wydania w roku 
2011.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Łeby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łebie

Jan Kużel
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 UCHWAŁA Nr III/22/2010

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bożepole 

Królewskie w gminie Skarszewy

Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80 z 11. 07. 2003r) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591z 
późniejszymi zmianami).

§ 1

Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, fragmentu wsi Bożepole Kró-
lewskie, w gminie Skarszewy, dotyczącego obszaru cz. 
działki nr 151/48, uchwalonego uchwałą nr VI/44/03 Rady 
Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 marca 2003r. i opubli-
kowanego w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 72, poz. 1155.

§ 2

1. Zmiana polega na usunięciu w tekście planu, karta 
terenu do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 6, pkt 5 symbole na rys. planu, 
symbolu US – teren sportowo-rekreacyjny i symbolu 
KP- parking dotyczącego powierzchni projektowanych 
działek.

2. Nie zmienia się pozostałych ustaleń planu.
3. Na rysunku planu zmienia się teren sportowo-

rekreacyjny US i teren parkingu KP na teren zabudowy 
letniskowej UTL.

4. Ustalenia dla zabudowy UTL
a) ilość działek: jak na rysunku planu, dopuszcza się 

łączenie działek i ich wspólne zagospodarowanie 
przez jednego inwestora,

b) powierzchnia działki: jak na rysunku planu lub więk-
sza,

c) rodzaj zabudowy: zabudowa, parterowa z podda-
szem mieszkalnym, dach o nachyleniu od 35º do 
45º, dopuszcza się budowę garażu,

d) powierzchnia zabudowy: max. 15% powierzchni 

działki,
e) dopuszczalna wysokość zabudowy: od poziomu 

terenu do kalenicy nie więcej niż 10m,
f) poziom posadowienia parteru do 0,50m nad pozio-

mem terenu,
g) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0m od krawędzi 

drogi dojazdowej,
h) tereny zieleni/zieleń naturalna, urządzona, zbiorniki 

wodne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna/winny sta-
nowić min. 30% powierzchni działki.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały jest:
a) Rysunek planu zał. nr 1
b) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. zał. 

nr 2
c) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji należących do zadań własnych 
gminy zał. nr 3

§ 4

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
a) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdań-
sku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

b) przekazania kopii niniejszej uchwały staroście, nie 
później niż w dniu ich wejścia w życie

c) publikacji odpisu niniejszej uchwały na stronie 
internetowej Gminy Skarszewy

d) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów, przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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§ 5

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego, za wyjątkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady
Józef Kamiński
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr III/22/2010
   Rady Miejskiej w Skarszewach
   z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Bożepole Królewskie w gminie Skarszewy.

W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie 
Skarszewy.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr III/22/2010
   Rady Miejskiej w Skarszewach

     z dnia 29 grudnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Bożepole Królewskie w gminie Skarszewy.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w 
gminie Skarszewy nie zostały zapisane żadne inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXXIX/368/10

Rady Powiatu Kartuskiego

 z dnia 28 października 2010 r.

 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013”.

Na podstawie art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.1) po uzyskaniu opinii 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku nr PWKZ.0715/6420/2010 z dnia 28 września  
2010 r. Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarządu 
Powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Program Opieki nad Zabyt-
kami Powiatu Kartuskiego na lata 2010-2013” stanowiący 
załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Kartuskiego.

§ 3

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

 Przewodniczący Rady
Edmund Kwidziński

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 
r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 
474.

 
* Załącznik dostępny na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej http://spow.kartuzy.ibip.pl
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Decyzja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Nr OGD-4210-31(18)/2010/2011/534/VIII/MM

 z dnia 14 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póżn. zm.), w 
związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 
ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm.) oraz w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie  
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 194, poz. 1291),

po rozpatrzeniu wniosku

 z dnia 30 lipca 2010 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Człuchowie, zwanego w dalszej części decyzji „Przed-
siębiorstwem”

postanawiam

zmienić decyzję z dnia 19 lutego 2010 r. Nr OGD-4210-
51(18)/2009/2010/534/VIII/MM zatwierdzającą ósmą taryfę 
dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez 
zmianę brzmienia taryfy w części I, III i IV.

Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decy-
zji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD-
4210-51(18)/2009/2010/534/VIII/MM zatwierdził ósmą 
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okre-
sem jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadają-
cego koncesje na:


