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zewnCtrznych, m. in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

8 grudnia 2006 r. o fi nansowym wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkaM chronionych, noclegowni i domów 

dla bezdomnych.

3) Przeprowadzenie analizy obecnie obowi>zuj>cej 

uchwały w sprawie zasad przyznawania lokali z zaso-

bu mieszkaniowego Gminy pod k>tem wprowadzenia 

ewentualnych zmian, dotycz>cych miCdzy innymi 

progów dochodowych uprawniaj>cych do otrzymania 

lokalu z zasobu Gminy oraz zasad przyznawania lokali 

socjalnych.

4) Zmiana klasyfi kacji zwalnianych lokali komunalnych 

w budynkach bCd>cych w całoWci własnoWci> Gminy 

Miasta Ustka, maj>cych obnicony standard, na lokale 

socjalne.

5) ZwiCkszenie iloWci lokali socjalnych i pomieszczeM 

tymczasowych poprzez zakup kontenerów mieszkal-

nych w celu przekwaterowania do nich tych najemców, 

którzy  uporczywie i długotrwale zalegaj> z uiszcza-

niem czynszu,a jednoczeWnie dewastuj> zajmowane 

mieszkania lub pomieszczenia wspólne albo w sposób 

szczególnie uci>cliwy wykraczaj> przeciw zasadom 

współcycia s>siedzkiego.

6) Przyspieszenie windykacji nalecnych opłat za wynajmo-

wane lokale mieszkalne.

7) Ograniczenie umorzeM zaległoWci czynszowych (osobom 

zalegaj>cym z opłatami nalecy proponować zamianC 

zajmowanych lokali na lokale o nicszych opłatach).

8) Nasilenie kontroli zmierzaj>cych do eliminowania pod-

najmu lokali bez zgody Gminy.”

3. W uzasadnieniu uchwały nr XXXIII/257/2009 Rady Miasta 

Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  

zasobem Gminy Miasto Ustka skreWla siC ostatni akapit o 

treWci: „Nadto ustalenia zawarte w wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy mog> 

stanowić podstawC do wypowiadania umów najmu loka-

torom, którzy pomimo złoconej im propozycji odmówili 

nabycia zajmowanego lokalu.”

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 

Ustka.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy 

Rady Miasta Ustka

Adam Brzóska

1981

 GdaMsk, dnia 3 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE NADZORCZE

 WOJEWODY POMORSKIEGO

Nr NK.VI.MS.0911/96/09

  Działaj>c na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, póz. 1591 ze zm.) stwierdza siC niewacnoWć uchwały 

Nr 46A//2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjCcia 

koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla kontynuacji 

zabudowy usługowej.

Uzasadnienie

  Przedmiotow> uchwał>, w podstawie prawnej której 

przywołano art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o samorz>dzie 

gminnym oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Miastku (na 

wniosek Burmistrza Miastka - jak wskazano w treWci uchwały) 

przyjCła do realizacji koncepcjC zagospodarowania prze-

strzennego dla kontynuacji zabudowy usługowej w obszarze 

wielofunkcyjnego zagospodarowania Wródmiejskiego z warun-

kami zabudowy i zagospodarowania terenu dla rozbudowy 

zespołu zabudowy usługowej w narocniku ulic Dworcowej i 

Wielkopolskiej na działkach 75/1. 75/3 75/4.

  W § 2 uchwały Rada uchwaliła, ic warunki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu zostan> okreWlone w 

decyzjach o warunkach zabudowy, przy czym projekty tych  

decyzji stanowi> integraln> czCWć uchwały.

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej, w tym uchwalanie studium uwarunkowaM i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z 

wyj>tkiem morskich wód wewnCtrznych, morza terytorialnego 

i wył>cznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniCtych i 

nalecy do zadaM własnych gminy.

  Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 tejce ustawy w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

okreWlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudo-

wy terenu nastCpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (dla inwestycji innych nic inwestycje 

celu publicznego w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

- art. 4 ust. 2 pkt 2).

  W myWl art. 60 ust. 1 ustawy decyzjC o warunkach za-

budowy wydaje (za wyj>tkiem terenów zamkniCtych) wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, 

o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnieM lub 

decyzji wymaganych przepisami odrCbnymi.

  Rada Miejska w Miastku zawieraj>c w swej uchwale 

projekty decyzji o warunkach zabudowy terenu wkroczyła w 

kompetencje Burmistrza Miasta wynikaj>ce z art. 60 ust. 1 

cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

decyduj>c de facto jaka ma być treWć decyzji o warunkach 

zabudowy. Tylko organ ten, tj. burmistrz (wójt, prezydent) jest 

w Wwietle tego przepisu uprawniony do wydania takiej decyzji 

w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego 

danego terenu.

  St>d w ocenie organu nadzoru, mimo podjCcia przed-

miotowej uchwały na wniosek Burmistrza Miastka, uchwała 

taka nie ma podstawy prawnej. Zarówno z art. 18 ust. 2 pkt 6 

ustawy o samorz>dzie gminnym (wył>czna właWciwoWć rady 

gminy do uchwalenia programów gospodarczych) jak równiec 
z art. 18 ust. 1 tejce ustawy, w myWl którego do właWciwoWci 

rady gminy nalec> wszystkie sprawy pozostaj>ce w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowi> inaczej, ani tec z 

przytoczonej wycej treWci art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie sposób 

wywieWć podstawy prawnej do podjCcia przez RadC Miejsk> 

w Miastku przedmiotowej uchwały Nr46/V/2009.

Poz. 1980, 1981
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  W tym stanie rzeczy nalecało uznać, ic przedmiotowa 

uchwała Rady Miejskiej w Miastku została podjCta bez pod-

stawy prawnej, z naruszeniem zasady kompetencyjnoWci, 

co stanowi istotne naruszenie prawa, bCd>ce podstaw> do 

stwierdzenia przez organ nadzoru niewacnoWci tej uchwały.

  Od niniejszego rozstrzygniCcia nadzorczego słucy skarga 

do Wojewódzkiego S>du Administracyjnego w GdaMsku 

w terminie 30 dni od dni jego dorCczenia za poWrednictwem  

Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski

1982

ZARZ=DZENIE Nr 10358/09/V/R

Prezydenta Miasta Gdyni

 z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia Wredniego miesiCcznego kosztu utrzymania w domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ci>cy.

  Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591 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. Dz. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 

102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 

1441,Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 

poz. 1337z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 

173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 

1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 6 pkt 15, art. 

60 ust. 2 pkt 1, art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115 poz. 728 Nr 

171 poz. 1056 Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. 

Dz. U. Nr 6 poz. 33) zarz>dza siC, co nastCpuje:

§ 1

  Ustala siC Wredni miesiCczny koszt utrzymania w domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ci>cy w 2008 r. na kwotC 

1.650,62 złotych (słownie: jeden tysi>c szeWćset piCćdziesi>t 

62/100).

§ 2

  Zarz>dzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w cycie po upływie 

14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni

Wojciech Szczurek

1983

ZARZ=DZENIE Nr 20/2009

Starosty Puckiego

 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 w sprawie zmiany Zarz>dzenia nr 7/2009 Starosty Puckiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 

miesiCcznego kosztu utrzymania mieszkaMca w domach pomocy społecznej oraz Wredniego miesiCcznego 

kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuMczo-wychowawczych w roku 2008 

na terenie Powiatu Puckiego.

  Na podstawie: 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 

2008 r., Nr 115, poz. 728 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 5 usta-

wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t. j.: Dz. U. z 2007 r., 

Nr 68 poz. 449, ze zm.)

§ 1

  W Zarz>dzeniu nr 7/2009 Starosty Puckiego z dnia 4 lutego 

2009 r. w sprawie ustalenia Wredniego miesiCcznego kosztu 

utrzymania mieszkaMca w domach pomocy społecznej oraz  

Wredniego miesiCcznego kosztu utrzymania dziecka w cało-

dobowych placówkach opiekuMczo-wychowawczych w roku 

2008 na terenie Powiatu Puckiego ogłoszonym w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 30 marca 2009 r. nr 

46, poz. 900, § 3 otrzymuje brzmienie „Zarz>dzenie podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go i wchodzi w cycie od nastCpnego miesi>ca przypadaj>cego 

po miesi>cu, w którym zostało opublikowane.”

§ 2

  Zarz>dzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w cycie z moc> od dnia 

30 marca 2009 r.

Starosta

Artur JabłoMski

Poz. 1981, 1982, 1983


