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1439

UCHWA A Nr XXI/176/09
Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 10 marca 2009 r.

zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielania doÞ nansowania na usuwanie i utylizacj  odpadów niebezpiecznych 
zawieraj cych azbest, pochodz cych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie.

  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) oraz uchwa y nr 

XXXVII/332/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 wrze nia 

2006 r. w sprawie uchwalenia “Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie 

na lata 2007-2030” Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co 

nast puje:

§ 1

1. w uchwale nr VI/52/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej 

uchwa  nr XII/102/08 z 6 marca 2008 r. § 1 otrzymuje nowe 

brzmienie:

 ”§ 1. Ustala si  zasady doÞ nansowania usuwania i uty-

lizacji odpadów zawieraj cych azbest pochodz cych z 

budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy 

Cedry Wielkie ze rodków zabezpieczonych w bud ecie 

Gminy na 2007, 2008 i 2009 r. DoÞ nansowanie polega  

b dzie na refundacji cz ci poniesionych wydatków zgod-

nie z regulaminem stanowi cym za cznik do niniejszej 

uchwa y. „

2. W za czniku Nr 1 do uchwa y Rady Gminy Cedry Wielkie 

nr VI/52/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwa  

nr XII/102/08 z 6 marca 2008 r. wprowadza si  nast puj ce   

zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Regulamin okre-

la zasady przyznawania doÞ nansowania na realizacj  

przedsi wzi  polegaj cych na pokryciu cz ci kosztów 

zwi zanych z wymian  lub likwidacj  pokry  dachowych 

i elewacji zawieraj cych azbest na budynkach mieszkal-

nych i gospodarczych terenu Gminy Cedry Wielkie”.

2) W § 2 pkt 3 dodaje si  kolejno:

  lit c o tre ci: „Przedsi biorcy wpisani do ewidencji dzia al-

no ci gospodarczej winni do wniosku do czy  aktualne 

za wiadczenie potwierdzaj ce wpis”.

  lit d o tre ci: „wspólnicy spó ki cywilnej wnioskuj cy o 

doÞ nansowanie winni do czy  umow  potwierdzaj c  

zawarcie spó ki oraz aktualne za wiadczenia potwier-

dzaj ce wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej 

ka dego ze wspólników”.

  lit e o tre ci: „Podmioty podlegaj ce rejestracji w Kra-

jowym Rejestrze S dowym winny do wniosku do czy  

aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego oraz 

decyzje potwierdzaj ca nadanie NIP”.

§ 2

  Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy Cedry 

Wielkie.

§ 3

  Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od og oszenia 

w Dzienniku Urz dowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz cy Rady

Bo ena Daszewska
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ZARZADZENIE Nr 1

Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni

z dnia 11 maja 2009 r.

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

  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, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) 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  granic  pasa ochronnego na terenie Gminy 

Stegna (woj. pomorskie) poprzez og oszenie opisu geo-

graÞ cznego jak poni ej:

 Od punktu Nr 1, po o onego na umocnionym brzegu Prze-

kopu Wis y w odleg o ci 2,75 km od jego lewego wiat a 

wej ciowego, pas ochronny biegnie 290 metrów w kierunku 

wschodnim do punktu nr 2.

 Od punktu Nr 2, po o onego na styku drogi gruntowej z 

zachodni  lini  regulacyjn  ul. Brzozowej, po o onej w 

miejscowo ci Mikoszewo, granica pasa ochronnego biegnie 

w kierunku wschodnim „ ó tym szlakiem turystycznym” 

zwanym te  „Jantarowym szlakiem turystycznym”, oko o 

1,5 km do punktu Nr 3.

 Od punktu Nr 3, po o onego na przeci ciu Jantarowego 

szlaku turystycznego ze wschodni  lini  regulacyjn  ul. Bur-

sztynowej, po o onej w miejscowo ci Mikoszewo, granica 

pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim oko o 4,8 

km powy szym szlakiem turystycznym do punktu Nr 4.

 Od punktu Nr 4, po o onego na skrzy owaniu Jantarowego 

szlaku turystycznego z ulic  biegn c  w pobli u warsztatów 

remontowych w miejscowo ci Mikoszewo, granica pasa 

ochronnego biegnie w kierunku wschodnim oko o 1,4 km 

w dalszym ci gu szlakiem Jantarowym do punktu nr 5.

 Od punktu Nr 5, po o onego przy zakr cie Jantarowego 

szlaku turystycznego, przebiegaj cego nad zachodnim 

skrajem miejscowo ci Jantar, granica pasa ochronnego 

skr ca pod k tem 90 stopni w kierunku pó nocnym oko o 

50m, a nast pnie biegnie w kierunku wschodnim oko o 30 

m powy ej opisanym szlakiem do punktu nr 6.

 Od punktu Nr 6, po o onego przy ostrym zakr cie Jan-

tarowego szlaku turystycznego, przebiegaj cego nad 

zachodnim skrajem miejscowo ci Jantar w odleg o ci oko o 

240m od ul. Gda skiej, granica pasa ochronnego biegnie 

wy ej wymienionym szlakiem turystycznym w kierunku 

wschodnim oko o 1,9 km do punktu nr 7.

 Od punktu Nr 7, po o onego na przeci ciu Jantarowego 

szlaku turystycznego ze wschodni  lini  regulacyjn  ul. 

Morskiej po o onej w miejscowo ci Jantar, granica pasa 

ochronnego biegnie w kierunku wschodnim Jantarowym 

szlakiem turystycznym oko o 850m mijaj c od po udnia 

centrum miejscowo ci Jantar do punktu Nr 8.

 Od punktu Nr 8, po o onego przy agodnym zakr cie Jan-

tarowego szlaku turystycznego na styku z ulic  biegn c  

w odleg o ci oko o 50m od ogrodzenia domu wypoczynko-

wego, po o onego na po udnie od szlaku Jantarowego, w 

miejscowo ci Jantar, granica pasa ochronnego biegnie w 

kierunku po udniowo wschodnim, a nast pnie w kierunku 

wschodnim Jantarowym szlakiem turystycznym na odcinku 

oko o 2,6 km do punktu nr 9.

 Od punktu Nr 9, po o onego na zakr cie Jantarowego 

szlaku turystycznego, granica pasa ochronnego skr ca 

pod k tem 90 stopni w kierunku po udniowym i biegnie 

powy szym szlakiem turystycznym na odcinku 160m do 

punktu nr 10.

 Od punktu Nr 10, po o onego na zakr cie szlaku Janta-

rowego, który znajduje si  w odleg o ci 270m na pó noc 

od pó nocnej linii regulacyjnej ul. Gda skiej, granica pasa 

ochronnego skr ca na wschód na odcinku oko o 2,9 km, 

mijaj c od strony pó nocnej miejscowo  Stegna do punktu 

nr 11.

 Od punktu Nr 11, po o onego na przeci ciu Jantarowego 

szlaku turystycznego ze wschodni  lini  regulacyjn  ul. 

Morskiej, biegn cej na po udnie do miejscowo ci Stegna, 

granica pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim 

oko o 1,5 km Jantarowym szlakiem turystycznym do punktu 

Nr 12, który po o ony jest na przeci ciu powy szego szlaku 

turystycznego i wspólnej granicy administracyjnej Gminy 

Stegna i Gminy Sztutowo.

2. Opis, o którym mowa w ust. 1 sporz dzono w oparciu 

o wywiad w terenie i mapy topograÞ czne w skali 1:10 000, 

wydane przez G ównego Geodet  Kraju w roku 2000, 

o  numerach:

 N-34-50-D-d-4, N-34-51-C-c-3, N-34-51-C-c-4, N-34-51-

C-d-3, N-34-63-A-a-1, N-34-63-A-a-2, N-34-63-A-b-1.

§ 2

  Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest odbitka 

monta u ww. map topograÞ cznych, z naniesion  granic  

pasa ochronnego w Gminie Stegna, o której mowa w § 1. Po 

jednym egzemplarzu ww. za cznika znajduje si  w Urz dzie 

Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i KartograÞ cznej w Nowym Dworze Gda skim.

  Za cznika nie publikuje si .

§ 3

  Traci moc zarz dzenie Nr 7 Dyrektora Urz du Morskiego 

w Gdyni z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie okre lenia granic 

pasa ochronnego na terenie Gminy Stegna.

§ 4

  Zarz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 

og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Pomor-

skiego.

Dyrektor

Urz du Morskiego w Gdyni

dr. in . kpt. w. 

Andrzej Królikowski

Poz. 1459


