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UCHWA A Nr XLVII/1621/2006
Rady Miasta Gda ska

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Szadó ki Po udniowe w 
mie cie Gda sku 

Na podstawie art. 20 w zwi zku z art. 14 ust. 8, 

art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087), rozporz dzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 

oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala si , co nast -

puje: 

§ 1

Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami „ Studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Gda ska ” uchwala si  miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Szadó ki Po udniowe 

w mie cie Gda sku (o numerze ewidencyjnym 1818) 

zwany dalej „planem”, obejmuj cy obszar o powierzchni 

107,9 ha, ograniczony:

1) od pó nocy i pó nocnego–wschodu Potokiem Oru -

skim,

2) od po udniowego–wschodu ulic  wi tokrzysk ,

3) od po udniowego–zachodu granic  administracyjn  

miasta Gda ska,
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UCHWA A Nr XXVIII/292/06

Rady Gminy Pszczó ki 

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie; ustalenia stawki procentowej dotycz cej 

jednorazowej op aty za wzrost warto ci nieruchomo-

ci w zwi zku z wydawanymi decyzjami o ustaleniu 

warunków zabudowy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz dzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2001. 142. 1591 ze zmianami. z. U. 

2002 . 23 . 220, Dz. U. 2002 .62. 558, Dz.U. 2 002. 113. 

984, Dz. U. 2002. 153. 1271,  Dz. U. 2002. 214. 1806, 

Dz. U. 2003. 80. 717, Dz. U. 2003. 162. 1568, Dz. U. 

2004. 116. 1203, Dz. U. 2005.172.1441) i art. 63 ust. 3 w 

zwi zku z art. 36 i 37 i art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (DZ.U.2003.80.717 ze zmianami DZ. U. 2004. 

6. 41, DZ. U. 2004. 141. 1492) Rada Gminy uchwala, co 

nast puje 

§ 1 

Dla terenów znajduj cych si  w obszarze planów 

miejscowych, które zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej 

dalej; ustaw ), utraci y moc, a zmiana zagospodarowania 

terenu, rozumiana wed ug art. 59 ust. 1 ustawy ustalana 

jest w drodze decyzji o warunkach zabudowy, i je eli 

decyzja ta wywo uje skutki o których mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy ustala si  w przypadku zbycia nieruchomo-

ci, jednorazow  op at  w wysoko ci 15% w stosunku 

procentowym do wzrostu warto ci nieruchomo ci. 

§ 2

Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi. 

§ 3

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

og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego 

                       Przewodnicz cy

                       Rady Gminy

                       M. Duszyca 
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ZARZ DZENIE Nr 4

DYREKTORA URZ DU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 20 marca 2006 r. 

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na tere-

nie Gminy Miasta Hel 

Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. 

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 

oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) 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) zarz dza si , co nast -

puje: 

§ 1 

1. Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie 

Gminy Miasta Hel (woj. pomorskie) poprzez og osze-

nie opisu geograficznego jak poni ej: 

1) Pas ochronny Gminy Miasta Hel jest obszarem l du 

zawartym pomi dzy pasem technicznym przebie-

gaj cym od strony Morza Ba tyckiego, a pasem 

technicznym od Zatoki Puckiej, okre lonym w 

przepisach odr bnych. 

2) Granic  pasa ochronnego od strony portu Hel 

okre la rozporz dzenie Ministra eglugi z dnia 

5 czerwca 1957 r., w sprawie ustalenia granicy tery-

torialnej morskiego portu rybackiego Hel (Dz. U. 

Nr 37, poz. 159); 

3) Od strony pó nocno zachodniej pas ochronny 

Gminy Miasta Hel s siaduje z pasem ochronnym 

Miasta i Gminy Jastarnia. 

2. Przedstawiony w ust. 1 opis sporz dzono w oparciu 

o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 

1: 10 000, wydane przez G ównego Geodet  Kraju w 

2000 r. o numerach: N–34–50–A–b–2, N–34–50–B–

a–1, N–34–50–B–a–2, N–34–50–B–a–3, N–34–50–

B–a–4, N–34–38–C–d–4, N–34–38–D–c–3. 

§ 2

Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest monta  

map topograficznych z naniesion  granic  pasa ochron-
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nego Gminy Miasta Hel, o których mowa w § 1. Po jednym 

egzemplarzu za cznika znajduje si  w Urz dzie Morskim 

w Gdyni oraz w Powiatowym O rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Pucku. Za cznika nie 

publikuje si . 

§ 3 

Zarz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od 

dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego. 

                       Dyrektor Urz du 

                       Morskiego w Gdyni

                       A. Królikowski 
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UCHWA A Nr 60/IV/2006

Sk adu Orzekaj cego Regionalnej

 Izby Obrachunkowej w Gda sku 

z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie opinii o mo liwo ci sfinansowania deficytu 

bud etowego Gminy Smo dzino. 

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-

kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó n. zm.) 

– Sk ad Orzekaj cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gda sku w osobach:

1. Józef Or owski – przewodnicz cy

2. El bieta Kuzyniak – cz onek

3. Ma gorzata Kopowicz – cz onek

stwierdza, co nast puje: 

Uchwa  Nr XXII/95/2006 Rada Gminy w Smo dzi-

nie w dniu 25 lutego 2006 r. przyj a bud et gminy na 

2006 rok, który przewiduje osi gni cie dochodów w wyso-

ko ci 7.308.076 z  oraz realizacj  wydatków w wysoko ci 

7.957.076 z .

Deficyt bud etu w wysoko ci 649.000 z  postanowiono 

pokry  przychodem z nadwy ki bud etowej z lat ubie-

g ych. 

Pokrycie deficytu bud etu wy ej wymienionym przycho-

dem zgodne jest z postanowieniami art. 168 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2104). 

Od niniejszej uchwa y s u y odwo anie do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku w terminie 

14 dni od dnia jej dor czenia. 

                       Przewodnicz cy

                       Sk adu Orzekaj cego RIO

                       J. Or owski 
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Zarz dzenie porz dkowe Nr 2/2006

Okr gowego Inspektora 

Rybo ówstwa Morskiego w S upsku 

z dnia 27 marca 2006 r. 

w sprawie ograniczenia w po owach sportowo–rekre-

acyjnych 

Dzia aj c na podstawie art. 55 ustawy z dnia 19 lutego 

2004 r. o rybo ówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574 z pó n. 

zm.), w zwi zku z przeprowadzanym zarybianiem, zarz -

dzam co nast puje: 

§ 1

Wprowadzam zakaz prowadzenia w dkarskich po o-

wów sportowo–rekreacyjnych w nast puj cych okresach 

i portach:

— od 20 kwietnia 2006 r. do 31 maja 2006 r. na 

wodach portu Ustka

— od 11 kwietnia 2006 r. do 31 maja 2006 r. na 

wodach portu eba 

§ 2

Niniejsze zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem og o-

szenia oraz podlega opublikowaniu w drodze obwiesz-

cze , w miejscach jego obowi zywania i podaniu do 

wiadomo ci w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego. 

                       Okr gowy Inspektor 

                       Rybo ówstwa 

                       Morskiego w S upsku

                       A. Krawczuk 
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UCHWA A Nr XII/240/03

Rady Miasta Gdyni

z 29 pa dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego cz ci dzielnicy Ob u e w 

Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benis awskiego. 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26 w 

zwi zku z art. 7, art. 8 ust. 1–3, art. 9, art. 10, art. 11, 

art. 18 oraz art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 

U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó n. zmianami), art. 18

ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

 Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. 

Nr 3, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta 

Gdyni uchwala, co nast puje:

§ 1

Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego cz ci dzielnicy Ob u e w Gdyni, rejon ulic 

Tkackiej, Benis awskiego, oznaczony numerem ewiden-


