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Uchwała nr XXXIX/303/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 października 2009 r.

 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Skarszewy na lata 2009-2012”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 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, 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz 974 
i Nr 173, poz 1218) oraz na podstawie art. 87. ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. z 17 września 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 
2006 r. Nr 50 poz. 362 i Nr 126 poz. 875) Rada Miejska w 
Skarszewach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „ Programu opieki nad zabytkami 
Miasta i Gminy Skarszewy na lata 2009-2012” stano-
wiący załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skar-
szew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady
Andrzej Flis

* Załącznik dostępny w Urzędzie Miasta.
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ZARZĄDZENIE Nr 4

Dyrektora Urzędu Morskiego W Gdyni

 z dnia 3 grudnia 2009 r.

 w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust 5 ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r.o obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. 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, z 2008 r. Nr 171, poz. 
1055 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817) oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. 
w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej sze-
rokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu 
wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zarządza 
się, co następuje:

§ 1

1. Określa się granice pasa ochronnego na terenie Gminy 
Sztutowo (woj. pomorskie) poprzez ogłoszenie opisu 
geograficznego jak poniżej:
Od punktu Nr 1, znajdującego się na przecięciu gra-

nicy Gmin Sztutowo i Stegna, pas ochronny biegnie w 
kierunku wschodnim turystycznym szlakiem Jantarowym 
ok.1,7 km do punktu Nr 2.

Od punktu Nr 2, położonego na przecięciu wschod-
niej linii regulacyjnej ul. Morskiej i szlaku Jantarowego, 
granica pasa ochronnego biegnie ok. 3,4 km w kierunku 
wschodnim Jantarowym szlakiem turystycznym mijając 
od południa miejscowość Sztutowo, do punktu Nr 3.

Od punktu Nr 3, położonego na przecięciu wschodniej 
linii regulacyjnej ul. Plażowej ze szlakiem Jantarowym w 
miejscowości Kąty Rybackie, granica pasa ochronnego 
skręca w kierunku południowym pod kątem 90 stopni 
i biegnie wschodnią stroną linii regulacyjnej ul. Plażowej 
do punktu Nr 4.

Od punktu Nr 4, położonego przy południowo wscho- 
dnim narożniku skrzyżowania ul. Plażowej i ul. Piaskowej 
w miejscowości Kąty Rybackie, granica pasa ochronnego  
biegnie w kierunku południowo zachodnim ok. 300 m 
południową stroną linii regulacyjnej ul. Piaskowej, do 
punktu Nr 5.

Od punktu Nr 5, położonego przy zakręcie ul. Piasko-
wej w odległości ok.70 m od skrzyżowania ul. Piaskowej 
z ul. Rybacką, granica pasa ochronnego biegnie w kie-
runku zachodnim ok. 120 m drogą gruntową do punktu 
Nr 6.

Od punktu Nr 6, położonego na styku drogi gruntowej 
z ogrodzeniem posesji prostopadle do ul. Rybackiej w 
miejscowości Kąty Rybackie,granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia 
ww. posesji ok. 50 m do punktu Nr 7.

Od punktu Nr 7, położonego na południowej stronie 
linii regulacyjnej ul.Rybackiej, granica pasa ochronnego 
skręca pod kątem 90 stopni i biegnie w kierunku zachod-
nim ok.150m południową stroną linii regulacyjnej ul. 
Rybackiej do punktu Nr 8.

Od punktu Nr 8, położonego przy południowej linii 
regulacyjnej ul. Rybackiej, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku południowo wschodnim wzdłuż 
ogrodzenia dwóch posesji posadowionych przy drodze 
gruntowej ul. Zalewowej ok. 50 m do punktu Nr 9.

Od punktu Nr 9, położonego na styku drogi gruntowej 

ul. Zalewowej z południowa stroną linii regulacyjnej ul. 
Polnej, granica pasa ochronnego skręca pod kątem 90 
stopni i biegnie w kierunku zachodnim ul. Polną ok. 2,5 
km do punktu Nr 10.

Od punktu Nr 10, położonego na ostrym zakręcie 
drogi Polnej, granica pasa ochronnego skręca pod kątem 
90 stopni w kierunku południowym i biegnie ww. drogą 
ok. 180 m do punktu Nr 11.

Od punktu Nr 11, położonego na styku drogi Polnej 
i drogi utwardzonej biegnącej równolegle do Wisły 
Królewieckiej od jej północnego brzegu, granica pasa 
ochronnego biegnie północną strona linii regulacyjnej 
ww. drogi w kierunku zachodnim ok. 600 m do punktu 
Nr 12.

Od punktu Nr 12, położonego na styku ww. drogi z 
drogą asfaltową biegnącą w kierunku południowym do 
miejscowości Sztutowska Kępa, granica pasa ochronne-
go biegnie ok. 900 m w kierunku południowym wschod-
nią stroną linii regulacyjnej drogi asfaltowej do punktu 
Nr 13.

Od punktu Nr 13, położonego przed miejscowością 
Sztutowska Kępa, granica pasa ochronnego skręca w 
kierunku południowo wschodnim północną stroną linii 
regulacyjnej drogi asfaltowej przebiegającej w pobliżu 
miejscowości Sztutowska Kępa na odcinku ok. 2 km do 
punktu Nr 14.

Od punktu Nr 14, położonego przy zakręcie ww. drogi 
pod katem 90 stopni, przed miejscowością Łaszka,grani-
ca pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym 
i południowo zachodnim, wschodnią linią regulacyjną 
drogi asfaltowej przebiegającej przez miejscowość Gro-
chowo Trzecie, do punktu Nr 15.

Od punktu Nr 15, położonego przy zakręcie drogi 
asfaltowej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
zachodnim ok. 860 m południową linią regulacyjną ww. 
drogi do punktu Nr 16

Od punktu Nr 16, położonego przy skrzyżowaniu 
drogi asfaltowej z drogą prowadzącą na przeprawę przez 
rzekę Szkarpowe w miejscowości Chełmek, granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku południowym wschod-
nią linią regulacyjną drogi asfaltowej biegnącej przez 
osiedle Groszkowo ok. 1,9 km do punktu Nr 17.

Od punktu Nr 17, położonego na brzegu rzeki Szkar-
pawy, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
południowym prostopadle do osi rzeki Szkarpawy do 
punktu Nr 18 położonego przy przecięciu granicy pasa 
ochronnego z granicą administracyjną Gmin Sztutowo 
i Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Północną granicę pasa ochronnego od strony Zatoki 

Gdańskiej stanowi granica pasa technicznego 
ogłoszona Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2002 r. w sprawie 
ogłoszenia granic pasa technicznego od strony Zatoki 
Gdańskiej na terenie Powiatu Nowodworskiego (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 77 poz. 1678, Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko – Mazurskiego Nr 140, poz. 1955).

 Od miejscowości Kąty Rybackie położonej u nasady 
Mierzei Wiślanej, pas ochronny zajmuje obszar 
pomiędzy pasem technicznym przebiegającym od 
strony Zatoki Gdańskiej (ogłoszonym jak wyżej) a 
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pasem technicznym przebiegającym od strony Zalewu 
Wiślanego ogłoszonym Zarządzeniem Nr 30 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 grudnia 2005 r. 
w sprawie określenia granic pasa technicznego na 
terenie gminy Sztutowo (od strony Zalewu Wiślanego, 
powiat nowodworski, województwo pomorskie) (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 1 poz. 6) do granicy 
Gminy Sztutowo z Gminą Krynica Morska.

3. Opis, o którym mowa w § 1 sporządzono w oparciu o 
wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1: 10 
000, wydane przez Głównego Geodetę Kraju w roku 
2000, o numerach: N-34-63-A-b-1, N-34-63-A-b-2, N-
34-63-A-b-3, N-34-63-A-b-4, N-34-51-C-d-3, N-34-51-C-
d-4, N-34-51-D-c-3, N-34-51-D-c-4.

§ 2

Załącznikiem do zarządzenia jest montaż map topo-
graficznych z naniesioną granicą pasa ochronnego w 
Gminie Sztutowo, o których mowa w § 1. Po jednym 
egzemplarzu ww. załącznika znajduje się w Urzędzie 
Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym 
Dworze Gdańskim.

Załącznika nie publikuje się.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni

Andrzej Królikowski
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ZARZĄDZENIE NR 12/2009

Starosty Człuchowskiego

 z dnia 26 listopada 2009 r.

 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wycho-

wawczych w Człuchowie, w 2010 r.

Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2008 r. Nr 115 
poz. 728 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziec-
ka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 
Człuchowie, w 2010 r., w kwocie 2772,20 (słownie: dwa  
tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od miesiąca  
przypadającego po miesiącu, w którym zostało opubli-
kowane.

Starosta
Aleksander Gappa

3434

          Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA PREZESA

Urzędu Regulacji Energetyki

               OGD–4210–40(20)/2009/514/IX/RS 

z dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 
2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,  poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 
69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz w związku z art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 

2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005 r. Nr 
64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. 
Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501), 

po rozpatrzeniu wniosku
 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych
„UNIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

Poz. 3432, 3433, 3434


