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zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego 

dyscypliny „Piłka Nożna” na terenie Gminy 

Stężyca 

16. 92605 § 2830 Klub Sportowy „Orzeł” Gołubie 

Realizacja projektu przedsięwzięcia z 

zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego 

dyscypliny „Piłka Nożna” na terenie Gminy 

Stężyca 

15.000,00

    641.559,17

2031

 UCHWAŁA Nr XIX/169/09

Rady Gminy Subkowy

 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie przyjCcia sprawozdania z wykonania budcetu gminy i udzielenia absolutorium                                        

Wójtowi Gminy Subkowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591, zm.: z 2002 r. 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. 117, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16, poz. 1759 z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 1, 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, Nr 223, poz. 1458) na wniosek 

Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln> IzbC 

Obrachunkow> w GdaMsku - uchwala siC, co nastCpuje:

§ 1

1. Przyjmuje siC sprawozdanie z wykonania budcetu gminy 

na 2008 r.stanowi>ce zał>cznik* do uchwały.

2. Udziela siC Wójtowi Gminy Subkowy absolutorium za 

2008 rok.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia.

2. Zał>cznik, o którym mowa w ust. 1 § 1 podlega ogłoszeniu 

w DziennikuUrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Jacek Lisewski
* Zał>cznik dostCpny w UrzCdzie Gminy

2032

 UCHWAŁA Nr XXXII/573/2009

Rady Miejskiej W bukowie

 z dnia 29 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz 

czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w północno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze 

gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w południowo – wschodniej czCWci wsi, 

gmina bukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1, w zwi>zku z art. 15, art. 29 

i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 

poz. 717 z póan. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póaniejszymi ze zm.), 

Rada Miejska w bukowie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek 

nr 154/2, 154/4 oraz czCWci działki nr 154/5 we wsi 

Czaple, połoconych w północno – wschodniej czCWci 

wsi bezpoWrednio przy drodze gminnej i czCWć działek 

nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w 

południowo – wschodniej czCWci wsi, gmina bukowo, 

uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w bukowie nr 

XI/214/2003 z dnia 29 sierpnia 2008 r. (opublikowan> 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 

141 poz. 2519 z dnia 13 listopada 2003 r.) z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy bukowo, okreWlonymi w nr XLVI/

828/2002 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 09.10.2002 r. 

w sprawie uchwalania Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy bukowo, wraz 

ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady 

Miejskiej w bukowie: nr IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r;

 nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.; 
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 nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XLVII/

772/2006 z dnia 9 paadziernika 2006 r.; nr XVIII/310/2008 

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

2. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/

4 oraz czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych 

w północno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy 

drodze gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi 

RCbiechowo połoconych w południowo – wschodniej 

czCWci wsi, gmina bukowo uchwalonego uchwał> 

Rady Miejskiej w bukowie nr XI/214/2003 z dnia 29 

sierpnia 2003 r. (opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego nr 141 poz. 2519 z dnia 13 

listopada 2003 r.)

3. Rozstrzyga siC o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych 

do projektu zmiany planu, zgodnie z zał>cznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały.

4. Rozstrzyga siC o sposobie realizacji oraz zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych 

gminy, zgodnie z zał>cznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz czCWci 

działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w północno 

– wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze 

gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo 

połoconych w południowo – wschodniej czCWci wsi, 

gmina bukowo, o którym mowa w § 1 ust. 2, dotyczy 

terenu oznaczonego na rysunku obowi>zuj>cego planu 

symbolem: „1 PU” i polega na zmianie ustaleM planu 

dotycz>cych maksymalnego procentu zabudowy na tym 

terenie.

2. W uchwale Rady Miejskiej w bukowie nr XI/214/2003 

z dnia 29 sierpnia 2003 r (opublikowanej w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 141 poz. 2519 

z dnia 13 listopada 2003 r.):

1) zmienia siC § 3, ust. 1, lit. b/, tiret trzeci, który otrzy-

muje brzmienie:

 „ - maksymalny procent zabudowy: 60%”;

2) w § 3, ust. 1, lit.e/, wprowadza siC trzeci tiret i zapis o 

brzmieniu:

 „ teren objCty zmian> planu połocony jest poza obsza-

rami objCtymi ochrona prawn> na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zm.)”;

3) w § 3, ust. 1, lit.e/, wprowadza siC czwarty tiret i zapis 

o brzmieniu:

 „ przy realizacji ustaleM planu miejscowego nalecy 

uwzglCdnić przepisy dotycz>ce ochrony gatunkowej 

roWlin, zwierz>t, tj Rozporz>dzeni a Ministra Vrodowiska 

z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

wystCpuj>cych roWlin objCtych (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 28 wrzeWnia 

2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych 

zwierz>t objCtych ochron> (Dz. U. nr 220, poz. 2237), 

Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 9 lipca 

2004 r. w sprawie gatunków dziko wystCpuj>cych grzybów 

objCtych ochron> (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierz>t (t.j. w Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)”.

3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospo- 

darowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz 

czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w 

północno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy 

drodze gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi 

RCbiechowo połoconych w południowo – wschodniej 

czCWci wsi, gmina bukowo uchwalonego uchwał> 

Rady Miejskiej w bukowie nr XI/214/2003 z dnia 29 

sierpnia 2003 r. (opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego nr 141 poz. 2519 z dnia 13 

listopada 2003 r.) - pozostaj> bez zmian.

§ 3

1. Integraln> czCWci> uchwały s>:

1) Zał>cznik nr 1 – rysunek obowi>zuj>cego miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego działek 

nr 154/2, 154/4 oraz czCWci działki nr 154/5 we wsi 

Czaple, połoconych w północno – wschodniej czCWci 

wsi bezpoWrednio przy drodze gminnej i czCWć dzia-

łek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w 

południowo – wschodniej czCWci wsi, gmina bukowo 

uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w bukowie nr XI/

214/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 

141 poz. 2519 z dnia 13 listopada 2003 r.) z oznaczo-

nymi granicami terenu, którego dotyczy zmiana planu 

oraz z wyrysem ze studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy bukowo;

2) Zał>cznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrze-

nia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

3) Zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji 

oraz zasadach finansowania zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-

c>cych do zadaM własnych gminy;

§ 4

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz czCWci działki nr 

154/5 we wsi Czaple, połoconych w północno – wschodniej 

czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze gminnej i czCWć działek 

nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w południo-

wo – wschodniej czCWci wsi, gmina bukowo uchwalonego 

uchwał> Rady Miejskiej w bukowie nr XI/214/2003 z dnia 

29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego nr 141 poz. 2519 z dnia 13 

listopada 2003 r.) w czCWci zast>pionej treWci> podan> w § 

2 ust. 2 niniejszej uchwały.

Pozostałe ustalenia w/w planu zachowuj> wacnoWć.

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Gminy bukowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej w bukowie

Wojciech Kankowski
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Zał>cznik nr 1

do uchwały nr XXXII/573/2009

Rady Miejskiej w Zukowie

z dnia 29 maja 2009 r.
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   Zał>cznik nr 2

   do uchwały nr XXXII/573/2009

   Rady Miejskiej w Zukowie

   z dnia 29 maja 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz 

czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w pół-
nocno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze 

gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo 

połoconych w południowo – wschodniej czCWci wsi, gmina 

bukowo uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w bukowie 

nr XI/214/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 141 

poz. 2519 z dnia 13 listopada 2003 r.)

ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 oraz 

czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w pół-
nocno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze 

gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo 

połoconych w południowo – wschodniej czCWci wsi, gmina 

bukowo uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w bukowie 

nr XI/214/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 141 

poz. 2519 z dnia 13 listopada 2003 r.)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 

6, Nr 141 poz. 1492 z póan. zm.) Rada Miejska w Zukowie 

rozstrzyga co nastCpuje:

1. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 154/2, 154/4 oraz czCWci działki nr 154/5 we 

wsi Czaple, połoconych w północno – wschodniej czCWci 

wsi bezpoWrednio przy drodze gminnej i czCWć działek nr 

306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w południowo 

– wschodniej czCWci wsi, gmina bukowo w dniach od 02 

kwietnia 2009 r. do dnia 24 kwietnia 2009 r. r. oraz w 

ustalonym terminie do dnia 08 maja 2009 r. nie wpłynCły 

uwagi.

2. Do projektu zmiany planu nie zostały zgłoszone uwagi, 

nieuwzglCdnione przez Burmistrza Gminy bukowo.

3. RozstrzygniCcie uwag przez Burmistrza Gminy bukowo 

nast>piło w dniu 18 maja 2009 r.

4. W zwi>zku z tym, projekt zmiany planu moce być 
skierowany do uchwalenia.

   Zał>cznik nr 3

   do uchwały nr XXXII/573/2009

   Rady Miejskiej w Zukowie

   z dnia 29 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 154/2, 154/4 

oraz czCWci działki nr 154/5 we wsi Czaple, połoconych w 

północno – wschodniej czCWci wsi bezpoWrednio przy drodze 

gminnej i czCWć działek nr 306 i 308/3 we wsi RCbiechowo 

połoconych w południowo – wschodniej czCWci wsi, gmina 

bukowo uchwalonego uchwał> Rady Miejskiej w bukowie 

nr XI/214/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 141 

poz. 2519 z dnia 13 listopada 2003 r.)

ROZSTRZYGNIBCIE o sposobie realizacji zapisanych w 

zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go działek nr 154/2, 154/4 oraz czCWci działki nr 154/5 we 

wsi Czaple, połoconych w północno – wschodniej czCWci 

wsi bezpoWrednio przy drodze gminnej i czCWć działek nr 

306 i 308/3 we wsi RCbiechowo połoconych w południowo 

– wschodniej czCWci wsi, gmina bukowo uchwalonego 

uchwał> Rady Miejskiej w bukowie nr XI/214/2003 z dnia 

29 sierpnia 2003 r. (opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego nr 141 poz. 2519 z dnia 13 

listopada 2003 r.)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 

6, Nr 141 poz. 1492 z póan. zm.) Rada Miejska w Zukowie 

rozstrzyga co nastCpuje:

1. Na obszarze objCtym zmian> planu nie wystCpuj> sieci 

infrastruktury technicznej, których realizacja nalecy do 

zadaM własnych gminy.

2. Na obszarze objCtym zmian> planu nie wystCpuj> obiekty 

infrastruktury drogowej, których realizacja nalecy do 

zadaM własnych gminy.

2033

KOMUNIKAT Nr 1

Dyrektora UrzCdu Morskiego w Gdyni

 z dnia 8 lipca 2009 r.

 w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczeniu Wrodków i urz>dzeM ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz>dzeM 

nawigacyjnych, radiowych i Wrodków sygnałowych dla statków pasacerskich w pasacerskiej cegludze krajowej

Na podstawie § 7 ust. 2 i 3, rozporz>dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków bezpiecznego uprawiania ceglugi przez 

statki morskie (Dz. U. Nr 174, poz. 1452 i z 2006 r. Nr 73, 

poz. 515) ogłasza siC, co nastCpuje:

§ 1

Ustala siC liczbC, rodzaj i rozmieszczenie Wrodków i urz>-

dzeM ratunkowych dla statków pasacerskich w pasacerskiej 

cegludze krajowej oraz minimalny zestaw urz>dzeM nawiga-

cyjnych, radiowych i Wrodków sygnałowych dla tych statków, 

zgodnie z zał>cznikami nr 1 i 2 do niniejszego komunikatu.

§ 2

Komunikat okreWla liczbC, rodzaj i rozmieszczenie Wrod-

ków ratunkowych dla poszczególnych kategorii statków 

pasacerskich w pasacerskiej cegludze krajowej, wymienio-

nych w § 27 ust. 1 rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków bezpiecznego uprawiania ceglugi przez statki (Dz. 

U. Nr 174, poz. 1452 i 2006 r. Nr 73, poz. 515), zwanego 

dalej „rozporz>dzeniem” oraz minimalny zestaw urz>dzeM 


