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3197

 UCHWA A Nr XIII/84/2007

Rady Miejskiej W Bytowie

 z dnia 26 wrze nia 2007

zmieniaj ca uchwa  w sprawie wyposa enia w maj -

tek gminnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm.)) uchwala si , co 

nast puje:

§ 1

W pkt I. pt. „Jednostki organizacyjne b d ce zak a-

dami bud etowymi lub instytucjami kultury” za cznika 

do uchwa y Nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej w Bytowie 

z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie wyposa enia w maj -

tek gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza si  

nast puj ce zmiany:

1. skre la si  Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 

12,

2. wprowadza si  nast puj ce pozycje:

1) Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie:

— dzia ka nr 45/1, o pow. 1 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 45/2, o pow. 144 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 45/3, o pow. 1462 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 87, o pow. 259 m2, obr. 102,

— nieruchomo  zabudowana oznaczona wg ewi-

dencji jako dzia ka nr 88 o pow. 24363 m2, obr. 

102, z wy czeniem lokali u ytkowanych przez 

Bibliotek  Miejsk  w Bytowie,

— nieruchomo  zabudowana oznaczona wg ewi-

dencji jako dzia ka nr 92 o pow. 755 m2, obr. 

102,

— dzia ka nr 93/1 o pow. 1006 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 105 o pow. 3780 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 106 o pow. 1514 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 114 o pow. 682 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 115 o pow. 828 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 116 o pow. 476 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 119 o pow. 969 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 121 o pow. 906 m2, obr. 102,

— dzia ka nr 122 o pow. 656 m2, obr. 102,

2) Biblioteka Miejska w Bytowie:

— pomieszczenia o powierzchni 720,80 m2 znajduj -

ce si  w budynku Zamku Bytowskiego po o onego 

na dzia ce oznaczonej wg ewidencji nr 88, obr. 

102.

§ 2

Traci moc uchwa a Nr VI/56/2003 Rady Miejskiej w 

Bytowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wyposa enia 

w maj tek Zarz du Kompleksu Zamkowego w Bytowie.

§ 3

Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi Miasta 

Bytów.

§ 4

Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodnicz cy 

Rady Miejskiej

Janusz Wilczkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w 

Dz. U. 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. 717, Nr 

162 poz. 1568, z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 

167, poz. 1759 oraz z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 

oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 

327.
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3264

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2007 r.

o sprostowaniu b du

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 

449) w Uchwale Nr XLIII/1535/05 Rady Miasta Gda ska 

z dnia 27 pa dziernika 2005 r. zmieniaj cej Uchwa  

Rady Miasta Gda ska Nr XXII/651/04 z dnia 25 marca              

2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali miesz-

kalnych wchodz cych w sk ad mieszkaniowego zasobu 

Miasta Gda ska oraz zasad udzielania pomocy w wyna-

j ciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa 

Spo ecznego (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 111, poz. 2250 

z dnia 16 listopada 2005 r.) prostuje si  oczywisty b d w 

ten sposób, e:

w § 1 pkt 5 przed wyrazem „przymusowym” wpisuje si  

tre :

„10. Osobom, którym s d w wyroku orzekaj cym o”

Po sprostowaniu b du przepis § 1 pkt 5 otrzymuje 

brzmienie:

„5) W § 5 uchwa y, po ust. 9 dodaje si  ust. 10 w brzmie-

niu:

10. Osobom, którym s d w wyroku orzekaj cym o 

przymusowym opró nieniu mieszkania przyzna  

prawo do lokalu socjalnego mo e zosta  zapropo-

nowane zawarcie umowy na najem lokalu socjal-

nego w dotychczas zajmowanym lokalu, je eli 

lokal ten spe nia warunki okre lone w § 4 ust. 3”.

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku 

Urz dowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Piotr Karczewski

3265

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2007 r.

o sprostowaniu b du

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 

449) w uchwale Nr XII/159/07 Rady Miejskiej w S upsku z 

dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” 

(Dz. U.Woj. Pomorskiego Nr 155, poz. 2888 z 20 listopada 

2007 r.) prostuje si  nast puj ce b dy:

1. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów 

„§ 9” powinny by  wyrazy „§ 7”;

2. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów 

„§ 12” powinny by  wyrazy „§ 11”;

3. w § 12 we wszystkich kartach terenu zamiast wyrazów 

„§ 13” powinny by  wyrazy „§ 11”.

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku 

Urz dowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Piotr Karczewski

3266

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2007 r.

o sprostowaniu b du

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 

449) w Uchwale Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w ukowie 

z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-

strzennego gminy ukowo, dotycz cej dzia ek nr 197/11 i 

197/12 we wsi P powo (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 40, 

poz. 166 z dnia 27 kwietnia 1999 r.) prostuje si  nast -

puj cy b d:

w § 1 ppkt 1.3. tiret drugie po tek cie:

„- odprowadzenie cieków – do zbiorczej kanalizacji

sanitarnej.” wpisuje si  tre :

„Do czasu wykonania sieci dopuszcza si  gromadzenie 

cieków w ilo ci do 2,0 m3 na dob  w monolitycznych 

zbiornikach, okresowo opró nianych przez specjalistycz-

ne przedsi biorstwo.”

Po sprostowaniu b du przepis § 1 ppkt 1.3. tiret drugie 

otrzymuje brzmienie:

„- odprowadzenie cieków – do zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej.

Do czasu wykonania sieci dopuszcza si  gromadzenie 

cieków w ilo ci do 2,0 m3 na dob  w monolitycznych 

zbiornikach, okresowo opró nianych przez specjalistycz-

ne przedsi biorstwo.”

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku 

Urz dowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Piotr Karczewski

3267

ZARZADZENIE Nr 20

DYREKTORA URZ DU MORSKIEGO W GDYNI

z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na tere-

nie Gminy Choczewo

Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust. 5 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-

spolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 
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41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, 

poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, 

z 2007 r. Nr 21, poz. 125) oraz rozporz dzenia Rady Mini-

strów z dnia 29 kwietnia 2003 r., w sprawie okre lenia 

minimalnej i maksymalnej szeroko ci pasa technicznego 

i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. 

U. Nr 89, poz. 820) zarz dza si , co nast puje:

§ 1

Okre la si  granic  pasa ochronnego na terenie Gminy 

Choczewo (woj. pomorskie) poprzez og oszenie opisu 

geograficznego jak poni ej:

Od punktu Nr 1, po o onego na przeci ciu drogi grun-

towej, oddalonej ok. 1km od brzegu morskiego i wspólnej 

granicy Gminy Krokowa i Gminy Choczewo biegn cej 

wzd u  kana u melioracyjnego, granica pasa ochronne-

go biegnie w kierunku zachodnim ww. drog  gruntow  na 

odcinku ok. 1 km do punktu nr 2;

Od punktu Nr 2, po o onego na zakr cie ww. drogi 

gruntowej przy jej pó nocnym skraju, granica pasa 

ochronnego biegnie w kierunku zachodnim a nast pnie 

po udniowo zachodnim drog  gruntow  na odcinku oko o 

300 m do punktu nr 3;

Od punktu Nr 3, po o onego na zakr cie drogi grunto-

wej biegn cej wzd u  linii lasu,,granica pasa ochronnego 

skr ca w kierunku zachodnim drog  gruntow  przy grani-

cy lasu na odcinku ok. 1 km a nast pnie biegnie pó nocn  

lini  regulacyjn  drogi, b d cej pó nocnym przed u eniem 

ul. Spacerowej w miejscowo ci Lubiatowo do punktu nr 

4;

Od punktu Nr 4, po o onego ok. 300m na po udniowy 

wschód od Lubiatowskiej Wydmy, przy zakr cie drogi na 

po udnie, po jej zachodniej stronie, granica pasa ochron-

nego biegnie w kierunku po udniowym na odcinku ok. 

650m, do punktu nr 5,

Od punktu Nr 5, po o onego przy pó nocno wschodnim 

kra cu Lubiatowa na przeci ciu zachodniej linii regula-

cyjnej ul. Spacerowej z drog  gruntow , granica pasa 

ochronnego skr ca ostro w kierunku pó nocno zachodnim 

a nast pnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 900 m., 

omijaj c Lubiatowo od pó nocy do punktu nr 6.

Od punktu Nr 6, po o onego na przepu cie ww. drogi 

gruntowej z zachodnim brzegiem kana u Lubiatówka, 

granica pasa ochronnego skr ca w kierunku po udnio-

wym i biegnie zachodnim brzegiem kana u Lubiatówka 

na odcinku ok. 350 m, a nast pnie na odcinku ok. 250 m 

drog  Pla ow  do punktu nr 7;

Od punktu Nr 7, po o onego na pó nocno zachodnim 

skraju miejscowo ci Lubiatowo, przy skrzy owaniu drogi 

Pla owej z drog  gruntow , granica pasa ochronnego 

skr ca w kierunku zachodnim i biegnie drog  grunto-

w  przecinaj c na odleg o ci ok. 550m ul. Ba tyck  a 

nast pnie po przebiegu oko o 1,2km odcinka dochodzi 

do punktu nr 8,

Od punktu Nr 8, po o onego przy zakr cie w kierunku 

po udniowym ww. drogi gruntowej, granica pasa ochron-

nego biegnie t  drog  na odcinku ok. 240 m, w kierunku 

po udniowym i po udniowo wschodnim do punktu nr 9;

Od punktu Nr 9, po o onego przy zachodnim brzegu 

Jeziora Kopali skiego na zakr cie drogi gruntowej, gra-

nica pasa ochronnego skr ca na po udniowy zachód i 

biegnie na odcinku ok. 250 m drog  gruntow  a nast pnie 

na odcinku ok. 500 m, pó nocnym brzegiem kana u melio-

racyjnego do punktu nr 10;

Od punktu Nr 10, po o onego na przeci ciu ww. kana u 

melioracyjnego z drog  gruntow ., granica pasa ochron-

nego skr ca w kierunku pó nocno zachodnim, równolegle 

do Kana u Biebrowskiego, oddalonego od granicy pasa 

technicznego (og oszonego Zarz dzeniem Nr 11 Dyrek-

tora Urz du Morskiego w Gdyni z dnia 7 listopada.2003 

r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 147 poz. 2622) od. 100-500m na 

po udnie i biegnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 

6 km do punktu nr 11;

Od punktu Nr 11, po o onego w odleg o ci ok. 650m 

na po udniowy zachód od Latarni Morskiej Stilo, na 

zakr cie pó nocnej linii regulacyjnej ul. Latarników w 

miejscowo ci Osetnik (Stilo), granica pasa ochronnego 

biegnie w kierunku po udniowo zachodnim i zachodnim 

pó nocn  lini  regulacyjn  ul. Latarników nast pnie za 

miejscowo ci  Osetnik drog  gruntow , wzd u  po u-

dniowej strony Mierzei Sarbskiej na odcinku ok. 4,5 km 

do punktu nr 12;

Od punktu Nr 12, po o onego przy zakr cie ww. drogi 

gruntowej, najbardziej wysuni tym na po udnie, granica 

pasa ochronnego skr ca w kierunku pó nocno zachodnim 

a nast pnie biegnie na zachód na odcinku ok. 310 m do 

punktu nr 13, który le y na granicy mi dzy Gmin  Cho-

czewo a Gmin  Wicko w powiecie L borskim.

Powy szy opis sporz dzono w oparciu o wywiad w 

terenie i mapy topograficzne w skali 1: 10 000 wydane 

przez G ównego Geodet  Kraju w roku 2000, o nume-

rach:

N-33-48-C-b-2, N-33 -48-C-b-3, N-33-48-C-b-4, N-33-48-

C-b-4, N-33-48-D-a-1, N-33-48-D-a-2, N-33-48-D-a-3, N-

33-48-D-b-1, N-34-37-D-a-4

§ 2

Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest monta  

map topograficznych z naniesion  granic  pasa ochronne-

go w Gminie Choczewo, o których mowa w paragrafie 1. 

Po jednym egzemplarzu ww za cznika znajduje si  w 

Urz dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O rodku 

Dokumentacji Geodezyjnej w Wejherowie. Za cznika nie 

publikuje si .

§ 3

Zarz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od 

og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego.

Dyrektor

Urz du Morskiego w Gdyni

Andrzej Królikowski


