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§ 3

1. Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 
kwotę 10,07 zł.

§ 4

1. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą 
pomoc w formie usług lub jej opiekuna, bezpośrednio 
do kasy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miastku lub przelewem w terminie do 
15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wykonano usługę.

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w § 
3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, 
o którym mowa w § 2 pkt 2 oraz liczby godzin 
świadczonych usług w ciągu miesiąca

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uzy-
skująca pomoc w formie usług opiekuńczych lub specja-
listycznych usług opiekuńczych, może być na jej wniosek 
lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub 
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę 

w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych;
2) konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług;
3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny 

w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i 
za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-
leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

4) wielodzietność lub bezrobocie;
5) zdarzenie losowe;
6) inne uzasadnione przyczyny.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 12/V/2009 Rady Miejskiej w 
Miastku z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miast-
ka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 
roku.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Miastku

Dariusz Zabrocki

3012

 UCHWAŁA Nr LV/458/2010

Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 29 września 2010 r.

 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Redzie Nr LII/442/2010 z dnia 12 lipca 

2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie 

ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2. ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr LII/442/2010 Rady 
Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, 
Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy prostuje się oczywistą 
omyłkę pisarską, w związku z czym punkt ten otrzymuje 
brzmienie: „odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się  w 
ulicach, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci. Do czasu 
realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowa-
dzenie wód opadowych powierzchniowo. Po wybudowa-

niu kanalizacji deszczowej obowiązuje odprowadzenie 
wód opadowych do kanalizacji. Powyższe ustalenie nie  
dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wody 
opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi. W przypadku spływu wód opa-
dowych na sąsiednie działki inwestor winien zastosować 
na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. Zaleca 
się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia 
wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów 
obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wyko-
rzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach  
porządkowych itp.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój


