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UCHWAŁA Nr IV/18/07 

Rady Gminy w �wi�tajnie 

z dnia 9 lutego 2007 r. 

w sprawie bud�etu na rok 2007. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d oraz lit. „i” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm. (oraz art. 165, 
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  
2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, 
co nast�puje: 

§ 1. Dochody bud�etu gminy w wysoko�ci 

13.462.965,00 zł zgodnie z zał. Nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki bud�etu gminy w wysoko�ci 

15.386.917,00 zł zgodnie z zał. Nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z zał�cznikami 
Nr 4 i 4a. 

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysoko�ci 
3.881.704,00 zł. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
�rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych w 
wysoko�ci 511.554,00 zł zgodnie z zał�cznikiem Nr 5. 

§ 3. Deficyt bud�etu gminy w wysoko�ci 1.923.952,00 zł 

zostanie pokryty przychodami pochodz�cymi z: 

  1) zaci�ganych kredytów w kwocie  1.923.952,00 zł. 

§ 4. W bud�ecie tworzy si� rezerw�: 

  1) ogóln� w wysoko�ci 25.000,00 zł. 

§ 5. 1. Dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada�
z zakresu administracji rz�dowej i innych zada� zleconych 
odr�bnymi ustawami, zgodnie z zał�cznikiem Nr 7. 

2. Dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada�
realizowanych na podstawie porozumie� (umów) mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego, zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 8. 
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§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej, które nale�� do zada� własnych gmin, 
uj�tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�niejszymi 
zmianami), przy czym: 

  1) wydatki maj�tkowe gminy okre�la Rada Gminy p.n.: 
„Wieloletni Program Inwestycyjny”, 

  2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud�etu gminy 
ustala si� w uchwale bud�etowej, 

  3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok bud�etowy ujmowane s� w wykazie stanowi�cym 
zał�cznik do uchwały bud�etowej, zwanym 
„Wieloletnie programy inwestycyjne”. 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w terenach 

funkcjonalnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 
finansowane b�d� przez bud�et gminy lub na podstawie 
porozumie� z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci�gowej i 
kanalizacji w terenach funkcjonalnych wskazanych w § 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 finansowane b�d� na podstawie art. 15  
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu �cieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) ze �rodków własnych 
przedsi�biorstwa wodno-kanalizacyjnego, w oparciu o 
uchwalane przez Rad� Gminy wieloletnie plany rozwoju i 
modernizacji urz�dze� wodoci�gowych o kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub przez bud�et gminy. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okre�lone w § 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 realizowane b�d� w sposób okre�lony w 
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pó�niejszymi 
zmianami). 
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ZARZ�DZENIE Nr 10 

Dyrektora Urz�du Morskiego w Gdyni 

z dnia 30 maja 2007 r. 

w sprawie okre	lenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Frombork. 

Na podstawie art. 47 w zwi�zku z art. 36 ust. 5 ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.  
Nr 6, poz. 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 Ministrów 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 z 2003 r.) 
zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Okre�la si� granice pasa ochronnego na terenie 

Gminy Frombork (woj. warmi�sko-mazurskie) poprzez 
ogłoszenie opisu geograficznego jak poni�ej: 

Od punktu Nr 1, poło�onego na granicy Gminy Tolkmicko 
z Gmin� Frombork i na punkcie ko�cowym granicy pasa 
ochronnego Gminy Tolkmicko, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku północnym około 140 m wzdłu�
granicy gmin do punktu Nr 2. 

Od punktu Nr 2, poło�onego na przeci�ciu granicy ww. 
gmin z południow� kraw�dzi� nasypu kolejowego, granica 
pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim i 
północno wschodnim na odcinku około 2,4 km wzdłu�
południowej kraw�dzi nasypu kolejowego do punktu Nr 3. 

Od punktu Nr 3, poło�onego na południowej kraw�dzi 
nasypu kolejowego w odległo�ci ok. 1.5 km od wjazdu z 
południowo zachodniej strony do Fromborka, granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku południowo wschodnim na 
odcinku około 150 m do punktu Nr 4. 

Od punktu Nr 4, poło�onego około 40 m od zakola rzeki 
Narusa, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
północno wschodnim na odcinku około 300 m do punktu Nr 5. 

Od punktu Nr 5, poło�onego przy drodze gruntowej w 
odległo�ci około 200 m od południowej kraw�dzi nasypu 
kolejowego, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
południowo wschodnim ww. drog� gruntow� na odcinku 
ok. 70 m do punktu Nr 6. 

Od punktu Nr 6, poło�onego na styku ww. drogi gruntowej 
z ogrodzeniem, s�siaduj�cej posesji, granica pasa 
ochronnego biegnie na odcinku ok. 70 m na północ, 
wzdłu� północno zachodniej strony ogrodzenia tej posesji 
do punktu Nr 7. 

Od punktu Nr 7, poło�onego na północno zachodnim 
kra�cu ogrodzenia ww. posesji, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku wschodnim a nast�pnie w kierunku 
południowo wschodnim wzdłu� ogrodzenia i drogi 
gruntowej do punktu Nr 8. 

Od punktu N r 8, poło�onego na przeci�ciu ww. drogi 
gruntowej z północno zachodni� lini� regulacyjn� drogi  
Nr 504 Elbl�g – Frombork, granica pasa ochronnego 
biegnie ww. lini� regulacyjn� w kierunku północno 
wschodnim na odcinku około 1,8 km do punktu Nr 9. 

Od punktu Nr 9, poło�onego na przeci�ciu północno 
zachodniej linii regulacyjnej drogi 504 z zachodni� lini�
regulacyjn� ul. Rybackiej, granica pasa ochronnego 
przecina ul. Ryback� i biegnie w kierunku północno
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 wschodnim, północn� lini� regulacyjn� ul Adama 
Mickiewicza na odcinku około 450 m do punktu Nr 10.

Od punktu Nr 10, poło�onego przy skrzy�owaniu  
ul A. Mickiewicza z ul. Błotn�, granica pasa ochronnego 
skr�ca pod k�tem ostrym w kierunku południowo 
wschodnim i biegnie wschodni� lini� regulacyjn�  
ul. Błotnej na odcinku około 320 m, do punktu Nr 11.

Od punktu Nr 11, poło�onego przy skrzy�owaniu ul. Błotnej z 
ul. Zielon�, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
północno wschodnim, północn� lini� regulacyjn� ul. Zielonej i 
drog� gruntow� wzdłu� północnej strony Kanału Kopernika 
na odcinku ok. 920 m do punktu Nr 12. 

Od punktu Nr 12, poło�onego przy skrzy�owaniu drogi 
gruntowych biegn�cej wzdłu� Kanału Kopernika, z drog� o 
przebiegu południkowym, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku północnym wzdłu� ww. drogi gruntowej 
na odcinku około 1,35 km, do punktu Nr 13, poło�onego 
na południowym brzegu rzeki Bauda który jest w tym 
miejscu granic� gmin Frombork i Braniewo. 

Powy�szy opis sporz�dzono w oparciu o wywiad w terenie 
i monta� map topograficznych w skali 1:10 000, wydanych 
przez Przedsi�biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w 
Warszawie w roku 2000 o numerze: N-34-52-C-d-2 oraz w 
roku 1979 o numerze: Nr 212 112. 

§ 2. Zał�cznikiem do niniejszego zarz�dzenia jest 

monta� map topograficznych z naniesion� granic� pasa 
ochronnego w Gminie Frombork, o których mowa w § 1. 
Po jednym egzemplarzu ww. zał�cznika znajduje si� w 
Urz�dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O�rodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Braniewie. 
Zał�cznika nie publikuje si�. 

§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
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