
XXIX Sesja
Rady Gminy Choczewo

W dniu 21 lipca 2006 r. odby³a siê XXIX
sesja Rady Gminy Choczewo. Sesjê
otworzy³ Przewodnicz¹cy RG - Henryk
Domaros powitaniem przyby³ych, szcze-
gólnie powita³ zaproszonych na sesjê
Pañstwa Wandê i Tadeusza Rulskich.

Mia³o to zwi¹zek z zakoñczeniem swojej
dzia³alno�ci przez Lecznicê Zwierz¹t w
Choczewie. W imieniu mieszkañców
Gminy Choczewo Przewodnicz¹cy Rady
Gminy i Wójt Gminy podziêkowali
Pañstwu Rulskim za wieloletni¹ pracê
wrêczaj¹c specjalne podziêkowania oraz
pami¹tkowy medal Gminy Choczewo.

Pani Wanda Rulska poinformowa³a, ¿e
Lecznica Zwierz¹t, która w Choczewie
dzia³a³a  przez ponad 60 lat, zakoñczy³a
dzia³alno�æ i przesta³a istnieæ, poniewa¿ nie
uda³o siê znale�æ lekarza weterynarii, który
chcia³by pracowaæ w Choczewie. W razie
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W dzisiejszym numerze :

dokoñczenie na nastêpnej stronie

v Godz. 1200 - Msza �wiêta Dziêkczynna w Ko�ciele  
                          Parafialnym p.w. M.B. Królowej Polski  
                          w Choczewie 

 

         po mszy przemarsz korowodu do¿ynkowego  
        na gminne  obiekty  sportowe : 
 

v Godz. 1300 � rozpoczêcie  
v Godz. 1330 � uroczyste otwarcie do¿ynek  
v Godz. 1400 � �Dr Dolittle i jego zwierzêta� � program dla dzieci  
                           w wykonaniu aktorów Studia Ma³ych Form ART � RE  
v Godz. 1400 -  zawody so³eckie i turniej so³ectw w przeci¹ganiu liny 
v Godz. 1450  - wystêp uczniów z Zespo³u Szkó³ w Choczewie 
v Godz. 1540  - �Rewia przebojów� - grupa ANKAM 
v Godz. 1700 � program artystyczny w wykonaniu  
                          grupy MUSICAL EXPRESS � czê�æ I 
v Godz. 1730 � podsumowanie gminnej edycji konkursu �Piêkna wie��,  
                          zawodów i turnieju so³ectw w przeci¹ganiu liny 
v Godz. 1800 � program artystyczny w wykonaniu  
                          grupy MUSICAL EXPRESS � czê�æ II 
v Godz. 1830 � �Najwiêksze przeboje ostatniego 40-lecia� -  koncert  
                           zespo³u ALIBI 
v Godz. 2000 - zabawa � gra zespó³ LIMITH 

 

oraz                                   wystawa p³odów rolnych,  
stoisko Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego,  

jazda konna, weso³e miasteczko i inne atrakcje 
 

Szczególnie zapraszamy do udzia³u w loterii fantowej,  

z której dochód przeznaczony zostanie  
na badania mammograficzne kobiet 
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zaproszenie na do¿ynki gminne,
informacja z sesji Rady Gminy
Choczewo, relacje z uroczystych
obchodów 100-lecia latarni morskiej
STILO i  licznych festynów letnich,
og³oszenie dla rolników o podatku
akcyzowym i o stypendiach szkolnych
oraz  inne ciekawe artyku³y.
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dokoñczenie z poprzedniej strony

konieczno�ci mo¿na korzystaæ z pomocy
w gminach o�ciennych. Poprosi³a o
przekazanie mieszkañcom Gminy oraz
wszystkim tym, dla których przez lata
swojej pracy byli przydatni podziêkowañ
za zaufanie i ¿yczliwo�æ.

Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad
(nieobecni: pani radna R.Kowalik i pan
radny A.Okrój), przedstawieniu porz¹dku
obrad i przyjêciu protoko³u z poprzedniej
sesji, Wójt z³o¿y³ informacjê o dzia³alno�ci
miêdzysesyjnej. Zosta³a naprawiona na-
wierzchnia drogi powiatowej Choczewo-
Choczewko, na odcinku Choczewko-
Kurowo zosta³a wykonana nowa na-
wierzchnia drogi, jak równie¿ od Kurowa
do Jackowa po³o¿ono now¹ nawierzchniê
na odcinku 1700m.  Bêdzie wykonany
remont drogi powiatowej Wejherowo-
¯elazno na odcinku od skrzy¿owania
skrótu do £êtowa w kierunku ¯elaznej
koñcz¹c za wsi¹ S³ajkowo. Konty-
nuowana jest budowa chodników w Cho-
czewie przy  ul. Wojska Polskiego i ul.
Puckiej oraz w Zwartowie. W Choczewie
przy cmentarzu planowany jest parking, z
przej�ciem przez w¹wóz, celem unikniêcia
wychodzenia pieszych na drogê wo-
jewódzk¹. Naprawiono drogi gruntowe:
Choczewo-Kierzkowo(1175m), ul.
Gajowa w Sasinie (1500m) wraz z mostem
na kanale sasiñskim. Przygotowywany
jest materia³ filmowy promuj¹cy nasz¹
Gminê na p³ytkach CD i DVD. Wszystko
wskazuje, ¿e przy drodze wojewódzkiej od
stacji HOBET w kierunku cmentarza przy
udziale Centralnego Muzeum Morskiego
i Stowarzyszenia Mi³o�ników Latarni
Morskich powstanie BLIZARIUM (od
kaszubskiego s³owa bliza - latarnia morska)
- centrum parkowo-rekreacyjno-wysta-
wiennicze, gdzie zostan¹ postawione
miniatury latarni morskich nad sztucznym
zbiornikiem przypominaj¹cym polskie
wybrze¿e morskie, a do tego �cie¿ki
spacerowe, punkt gastronomiczny, miejsca
parkingowe. Wcze�niej konieczna jest
zmiana planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu oraz przygo-
towanie dokumentacji w celu pozyskania
�rodków zewnêtrznych na realizacjê ca-
³ego przedsiêwziêcia. Odpowiadaj¹c na
pytanie radnego B. Nowaka Wójt powie-
dzia³, ¿e Starostwo  ma �rodki na uregu-
lowanie spraw w³asno�ciowych z miesz-
kañcami Sasina, których nieruchomo�ci s¹
konieczne do tego, aby droga powiatowa

przez Sasino mia³a wymagane standardy
co do szeroko�ci. Nawi¹zuj¹c do nie-
prawdziwych informacji rozpowszech-
nianych g³ównie w�ród mieszkañców
bloków wojskowych uspokoi³, ¿e budowa
chodnika bêdzie kontynuowana,  a po
wykonaniu odprowadzenia wód deszczo-
wych, bêdzie robiony parking, jest równie¿
mo¿liwo�æ wykonania odnowy na-
wierzchni ul. Wojska Polskiego.

Po sprawozdaniu Wójta radni podjêli
uchwa³y:
- w spr. zmiany bud¿etu gminy na 2006 r.

zwiêkszaj¹c go po stronie dochodów i
wydatków o 36 tys.z³. i zwiêkszaj¹c
wydatki inwestycyjne o 24 tys. z³.

- w spr. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
osiedla "Pod Lasem" w S³ajszewie.

- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planów
zagospodarowania - zmiany ju¿ podjêtych
uchwa³ dla 7 lokalizacji farm wiatrowych,
co ma zwi¹zek ze zbyt szczegó³owych
ujêciem w poprzednich uchwa³ach da-
nych technicznych si³owni wiatrowych,
lokalizacje i ilo�æ planowanych si³owni
pozostaje bez zmian.

- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu
zagospodarowania zespo³u zabudowy
"Pod lasem" w Lubiatowie, gdzie oprócz
nadania nowej funkcji dla objêtego terenu
przewiduje siê zmniejszenie strefy zakazu
zabudowy w s¹siedztwie lasu.

- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu
zagospodarowania dla o�rodka rekre-
acyjnego po³o¿onego nad Jeziorem Cho-
czewskim, co umo¿liwi dalsze funkcjo-
nowanie 2 o�rodków.

- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu
zagospodarowania dla fragmentu wsi
Ciekocino, terenu obejmuj¹cego 3 dzia³ki
gminne, 2 dzia³ki prywatne oraz czê�ci
dzia³ek drogowych.

- w spr. sprzeda¿y nieruchomo�ci stano-
wi¹cych w³asno�æ Gminy, 3 dzia³ek
po³o¿onych w Sasinie

- w spr. wyra¿enia zgody na nabycie
nieruchomo�ci po³o¿onych w Ciekocinko
od Agencji Nieruchomo�ci Rolnych z
przeznaczeniem na realizacjê zadañ
w³asnych gminy w tym pod boisko
sportowe dla So³ectwa Ciekocino,

- w spr. sprzeda¿y w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomo�ci stanowi¹cej w³as-
no�æ gminy, oko³o 30m2 w celu poprawy
warunków nieruchomo�ci przyleg³ej,

- w spr. wyst¹pienia do Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji o zmianê
urzêdowych nazw miejscowo�ci, dot.
osad: Przebendowo, Przebendówko i
¯elazno.

- w spr. ustalenia podzia³u Gminy Cho-
czewo na okrêgi wyborcze, ich numerów,
granic oraz liczby radnych wybieranych
w okresu wyborczym; zmiana polega³a
na: zwiêkszeniu do 4 mandatów w okrêgu
Nr 1 obejmuj¹cym Choczewo i £êtówko,
podzieleniu okrêgu Nr 6 obejmuj¹cego
dawne So³ectwo S³ajkowo, na okrêg
Nr 6 obejmuj¹cy nowopowsta³e So³ectwo
£êtowo z 1 mandatem oraz okrêg Nr 7
obejmuj¹cy So³ectwo S³ajkowo (po
podziale) z 1 mandatem, wsie Borkowo,
Go�ciêcino w³¹czone zosta³y do okrêgu
Nr 8 wraz ze Zwartowem, Zwartów-
kiem i Zwarcienkiem.

- rozpatrzono 2 skargi na dzia³alno�æ
Wójta, skargi zosta³y uznane jako
nieuzasadnione.

W interpelacjach radni wnosili o oczy-
szczenie i pog³êbienie  rowu za obiektem
sportowym, wymianê piasku na tzw. 3 pla-
¿y  i pla¿y od strony Starbienina nad
Jeziorem Choczewskim, pytali Wójta w
sprawie objêcia naszej Gminy klêsk¹
suszy, czy bêdzie dodatkowy nabór na
lokale do adaptacji w dawnej szkole w
Kurowie, stypendia za wyniki w nauce.

Wójt odpowiada³: rów bêdzie pog³ê-
biony i oczyszczony, piasek na pla¿y jeziora
wymieniony, ale nie w tym roku, za� sty-
pendia bêd¹ wyp³acane. Po otrzymaniu
pisemnej rezygnacji osób, które nie chc¹
adaptowaæ pomieszczeñ na lokale miesz-
kalne w obiekcie by³ej szko³y w Kurowie,
powo³ana przez Wójta komisja rozpatrzy
podania mieszkañców o przydzia³ lokali
mieszkalnych. Rolnicy mog¹ sk³adaæ
wnioski zg³aszaj¹ce szkody spowodowane
przez suszê, informacje zosta³y przekazane
so³tysom.

W dyskusji i wolnych wnioskach So³tys
So³ectwa Ciekocino wnioskowa³a o przy-
wrócenie kursu autobusowego relacji
Wejherowo-Sasino.

Pan Wójt wraz z Przewodnicz¹cym
RG poinformowali, ¿e od wrze�nia br.
przewozy m³odzie¿y szkolnej bêd¹ siê
odbywaæ wed³ug nowej formu³y, a miano-
wicie kupowane bêd¹ miesiêczne bilety
dla m³odzie¿y szkolnej, a jedno-cze�nie daje
siê mo¿liwo�æ przejazdów mieszkañcom
gminy z ró¿nych miejscowo�ci do Cho-
czewa i w kierunkach powrotnych. Czyli,
¿e od wrze�nia  br. zostanie uruchomiona
ma³a komunikacja gminna.

Po ponad  4-godzinnych obradach,
sesja zosta³a zakoñczona.

(na podstawie protoko³u z XXIX sesji)



dla Pañstwa Wandy i Tadeusza Rulskich
W imieniu spo³eczno�ci Gminy Choczewo  serdecznie

dziêkujemy za d³ugoletni¹ pracê, na rzecz  ochrony  zdro-
wia   zwierz¹t   hodowlanych,  gospodarskich i domowych,
a  tak¿e weterynaryjn¹ ochronê zdrowia publicznego
i �rodowiska.

Jeste�my wdziêczni za wysi³ek w³o¿ony w kszta³towanie
w³a�ciwych postaw i �wiadomo�ci rolników oraz
opiekunów zwierz¹t.

Doceniamy wieloletni¹ pracê spo³eczn¹,  pomoc w roz-
wi¹zywaniu problemów lokalnej spo³eczno�ci, inicjatywê
i  bezpo�redni wp³yw na sta³y i systematyczny rozwoju
naszej Gminy.

Gratulujemy olbrzymiego zaufnia  spo³ecznego i popul-
ar-no�ci w�ród miejscowej spo³eczno�ci.

Pañstwa dotychczasowa postawa jest znakomitym
przyk³adem godnym do na�ladowania, wzorcem dla
m³odszych pokoleñ.

¯yczymy, aby dalsze ¿ycie up³ywa³o w zdrowiu i
poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku.

Jednocze�nie wyra¿amy nadziejê, ¿e nadal bêdziemy
mogli liczyæ na Pañstwa wiedzê i do�wiadczenie za-
wodowe.

PODZIÊKOWANIE

Przewodnicz¹cy            W ó j t
Rady Gminy Choczewo   Gminy Choczewo
    Henryk Domaros Jacek Micha³owski
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WAKACJE  W BIBLIOTECE
W okresie wakacyjnym Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza swoich czytelników  do obejrzenia dwóch wystaw. Pierwsza

wystawa " Atrakcje turystyczne Gminy Choczewo" obrazuj¹ca uroki naszych terenów, adresowana jest g³ównie dla turystów
spêdzaj¹cych lato nad morzem.  Ka¿dy kto przekroczy progi naszej biblioteki mo¿e zapoznaæ siê z pa³acykami   i dworkami
szlacheckimi, zabytkowymi ko�cio³ami czy stuletni¹ latarni¹ morsk¹.

Druga wystawa przedstawia rze�by i grafiki profesora Wojciecha Sêczawy, który swoje prace prezentowa³ w presti¿owych
galeriach w kraju (Gdañsk, Wroc³aw, Poznañ, Kraków, Warszawa ) i za granic¹ ( Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Francja,
Norwegia, USA). W dniu 17.08.2006 ( czwartek ) w Gminnej Bibliotece odby³o siê spotkanie autorskie z Panem Sêczaw¹, na
które przybyli mi³o�nicy sztuki.

 Beata ¯uk

W terminie od 01 do dnia 15 wrze�nia 2006r.
nale¿y sk³adaæ w GZO  Choczewo wnioski o przyz-
nanie stypendium socjalnego.

Druki wniosków s¹ dostêpne w Gminnym Zespole
O�wiaty w Choczewie przy ul. Kusociñskiego 5
(budynek starej szko³y).

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ za�wiadczenia o do-
chodach za miesi¹c sierpieñ 2006r., w przypadku osób
bezrobotnych za�wiadczenie z Powiatowego Urzêdu
Pracy w Wejherowie o pobieraniu lub nie pobieraniu
zasi³ku dla bezrobotnych.

Kryterium dochodowe do otrzymania stypendium

oraz wysoko�æ stypendium do dnia 30 wrze�nia br. pozostaje
niezmienione.

Stypendium mog¹ otrzymaæ uczniowie  bêd¹cy miesz-
kañcami gminy Choczewo, ucz¹cy siê w szko³ach podsta-
wowych, gimnazjalnych i �rednich oraz s³uchacze kolegium
nauczycielskiego i kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych
do czasu ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Dane wed³ug stanu prawnego na dzieñ 16.08.2006
Wysoko�æ miesiêcznego stypendium wynosi 45-112,- z³
Kryterium dochodowe netto na 1 cz³onka rodziny wynosi 316,- z³
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 194,- z³

  STYPENDIUM SZKOLNE



WIE�CI CHOCZEWSKIEs.4 /Nr 6/2006/

INWESTYCJE GMINNE

Zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane
z realizacj¹ projektu pn. "Promenada Bur-
sztynowa" ci¹g pieszo-rowerowy Lubia-
towo-Kopalino z miejscami postoju i wy-
poczynku. Odbiór prac mia³ miejsce pod
koniec lipca b.r. Przypomnieæ warto, ¿e
w ramach tej inwestycji samorz¹d gminy
wybudowa³ i przebudowa³ ³¹cznie  1,6 km
chodnika, dziêki któremu znacznie wzros³o
bezpieczeñstwo mieszkañców oraz osób
wypoczywaj¹cych na tym terenie.

Dodatkowo w s¹siedztwie ko�cio³a i
boiska sportowego powsta³ parking oraz
ogródek jordanowski, dziêki czemu wzros³a
ranga tego miejsca jako centrum obu
nadmorskich miejscowo�ci. Wykonano
tak¿e nowe o�wietlenie, które umo¿liwia
bezpieczne spacerowanie chodnikiem
równie¿ wieczorem.  Zgodnie z opini¹ tu-

wykonywane s¹ przez pracowników
interwencyjnych oraz osoby odbywaj¹ce
karê pozbawienia wolno�ci w O�rodku
Doskonalenia Kadr SW w Zwartowie.
Roboty prowadzone s¹ w sposób solidny
i zakoñczone zostan¹ w planowanym
terminie.

Kontynuowane s¹ dzia³ania w zak-
resie remontów dróg powiatowych, wspó³-
finansowanych ze �rodków bud¿etu
Gminy Choczewo. Modernizacj¹ objête
zosta³y odcinki: Choczewko-Kurowo i
Kurowo-Jackowo. Ponadto od 10 sier-
pnia trwaj¹ prace remontowe nawierz-
chni asfaltowej na odcinku: £êtowo-
S³ajkowo o d³ugo�ci ok. 1,4 km.

Na II pó³rocze b.r. zaplanowano
budowê wodoci¹gu Choczewko-Ku-
rowo oraz rozpoczêcie prac zwi¹zanych
z rozbudow¹ Gminnego O�rodka Zdro-
wia w Choczewie.

Z INFORMACJI URZÊDU GMINY
rystów inwestycja by³a niezwykle po-
trzebna i rozwi¹za³a problem komunikacji,
a tak¿e umo¿liwia nowy sposób spêdza-
nia wolnego czasu: spacery, jazda rowerem.

W lipcu b.r. zakoñczono równie¿
remont dróg gruntowych. W 2006 roku
zaplanowano remont ulicy Gajowej w
Sasinie oraz drogi Choczewo-Kierzkowo.
Na ulicy Gajowej z inicjatywy i przy
pomocy Rady So³eckiej So³ectwa Sasino
usuniêto zakrzaczenie, co umo¿liwi³o
poszerzenie i w³a�ciwe wyprofilowanie
drogi. W miejscach najbardziej newral-
gicznych grunt rodzimy uzupe³niono
dowiezionym kruszywem. Wykonano
równie¿ drena¿ odwadniaj¹cy na odcinku
drogi przebiegaj¹cym przez osadê
Zielonka oraz przepust dwururowy z
barierkami na przeje�dzie przez kana³
sasiñski, dziêki czemu rolnicy bêd¹ mogli
bezpiecznie dojechaæ do swoich ³¹k. Z
kolei droga Choczewo-Kierzkowo zosta³a
poszerzona i wyrównana oraz utwardzona
w miejscach podmok³ych.

W dalszym ci¹gu prowadzone s¹
prace przy budowie chodników na terenie
gminy. Zgodnie z planem realizowane s¹
trzy odcinki: w Zwartowie, w Choczewie
na ulicy Puckiej /w kierunku cmentarza/
i na ulicy Wojska Polskiego. Prace

Z inicjatywy Zarz¹du Kó³ka Rolniczego w S³ajkowie
zorganizowana zosta³a wycieczka do ogrodu zoologicznego w
Gdañsku Oliwie. Wyjazd mia³ miejsce w dniu 9 lipca 2006 roku,
udzia³ w niej wziê³o 42 mieszkañców So³ectwa S³ajkowo. Oprócz
zwiedzania i przygl¹dania siê zwyczajom egzotycznych w
wiêkszo�ci zwierz¹t, najm³odsi uczestnicy przy³¹czyli siê do apelu
dyrekcji ogrodu zoologicznego i przeprowadzili zbiórkê pieniêdzy
z przeznaczeniem na zakup ¿yrafy. Drogê powrotn¹ dodatkowo
uatrakcyjni³ posi³ek w restauracji McDonalds, na który zaprosi³
so³tys pan Zbigniew Kubiak. Wycieczka trwa³a od 8.oo do 17.oo
i z pewno�ci¹ by³ to dla wszystkich dzieñ pe³en wra¿eñ.
Uczestnicy sfinansowali tylko czê�æ kosztów wyjazdu, gdy¿
kwotê 360 z³ przeznaczy³o na ten cel Kó³ko Rolnicze w S³ajkowie
/�rodki otrzymane  od Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i

WYCIECZKA DO OGRODU
ZOOLOGICZNEGO

Organizacji Rolniczych w Choczewie/. Zarz¹dowi Kó³ka
Rolniczego S³ajkowie nale¿y siê podziêkowanie za godn¹
na�ladowania inicjatywê.

     
Zbigniew Kubiak - So³tys So³ectwa S³ajkowo

Promenada Bursztynowa

Promenada Bursztynowa

ul. Wojska Polskiego

ul. Pucka

chodnik w Zwartowie
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O G £ O S Z E N I E
Wójta Gminy Choczewo z dnia 18 sierpnia 2006 roku

w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomo�ci przeznaczonych do sprzeda¿y
Dzia³aj¹c  na  podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst

jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Choczewo  og³asza co nastêpuje:

I. Z zasobu nieruchomo�ci Gminy Choczewo przeznaczone zosta³y do zbycia  nastêpuj¹ce nieruchomo�ci:

Obrêb 

Geode-

zyjny 

Numer 

dzia³ki 

Pow. 

ha 

Numer 

Kw 
Po³o¿enie Opis nieruchomo�ci 

Przeznaczenie 

w planie 

zagospodarowania 

Cena 

dzia³ki 

w z³otych 
Uwagi 

Sasino 258/3 0,1547 52685 

Dzia³ka gruntowa 

niezabudowana, 

kszta³t dzia³ki 

nietypowy, dojazd 

drog¹ gruntow¹, 

uzbrojenie w 

pobli¿u. 

Projektowana decyzja  

o warunkach zabudowy. 

Rodzaj inwestycji � 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

z urz¹dzeniami 

budowlanymi   

43 300,- 

+ VAT 
 

Sasino 258/4 0,1191 52685 

Dzia³ka gruntowa 

niezabudowana, 

kszta³t dzia³ki 

nietypowy, dojazd 

drog¹ gruntow¹, 

uzbrojenie w 

pobli¿u. 

Projektowana decyzja  

o warunkach zabudowy. 

Rodzaj inwestycji � 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

z urz¹dzeniami 

budowlanymi   

34 500,-  

+ VAT 
 

Sasino 258/5 0,1197 52685 

Dzia³ki po³o¿one w 

Sasinie  

w pobli¿u ul. Cisowej, 

która stanowi wyjazd z 

miejscowo�ci  

w kierunku latarni 

morskiej w Stilo i pla¿y. 

Po³o¿enie pod wzglêdem 

mieszkalnym bardzo 

dobre � dzia³ki 

widokowe. Znajduj¹ siê 

oko³o 50 m od strefy 

centralnej miejscowo�ci. 
Dzia³ka gruntowa 

niezabudowana, 

kszta³t dzia³ki 

nietypowy, dojazd 

drog¹ gruntow¹, 

uzbrojenie w 

pobli¿u. 

Projektowana decyzja  

o warunkach zabudowy. 

Rodzaj inwestycji � 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

z urz¹dzeniami 

budowlanymi   

34 600,- 

+ VAT 

 

Sasino 406/26 0,0754 62319 

Sasino � Stilo  przy ul. 

Latarników  

 w strefie peryferyjnej 

miejscowo�ci.   

Po³o¿enie pod wzglêdem 

komercyjnym bardzo 

dobre,  w pobli¿u 

parkingu i nieruchomo�ci 

mieszkalnych i 

us³ugowych 

stanowi¹cych ostatni¹ 

zabudowê przed pasem 

le�nym oddzielaj¹cym 

nieruchomo�ci od pla¿y 

morskiej.  Odleg³o�æ od 

morza ok. 1 km. 

Dzia³ka  

niezabudowana, 

kszta³t dzia³ki 

typowy, sieci 

uzbrojenia w 

postaci energii 

elektrycznej,  wody, 

sieci telefonicznej. 

Brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

33 000,- 

+ VAT 

Do dnia 

30 

wrze�nia 

2006 roku 

zawarta 

zosta³a 

umowa 

dzier¿awy 

na dzia³al-

no�æ 

handlow¹. 

Sasino 406/27 0,1147 62319 

Sasino- Stilo przy ul. 

Latarników w strefie 

peryferyjnej  

miejscowo�ci.  

 Po³o¿enie pod 

wzglêdem komercyjnym 

bardzo dobre,  w pobli¿u 

parkingu i nieruchomo�ci 

mieszkalnych i 

us³ugowych 

stanowi¹cym ostatnia 

zabudowê przed pasem 

le�nym oddzielaj¹cym 

nieruchomo�ci od pla¿y 

morskiej. Odleg³o�æ od 

morza ok.1 km. 

Dzia³ka 

niezabudowana. 

Kszta³t dzia³ki 

nietypowy, sieci 

uzbrojenia w 

postaci: energii 

elektrycznej, wody, 

sieci telefonicznej. 

Teren przeznaczony pod 

inwestycjê polegaj¹c¹ na 

budowie budynku 

mieszkalno � 

us³ugowego wraz z  

urz¹dzeniami 

budowlanymi. 

 

45 000,- 

+ VAT 
 

 II. Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 wy¿ej
opisanej ustawy w terminie do dnia 30 wrze�nia 2006 r. mog¹ z³o¿yæ wniosek o nabycie zawieraj¹cy o�wiadczenie, ¿e
wyra¿aj¹ zgodê na kupno nieruchomo�ci za cenê ustalon¹ w sposób okre�lony w ustawie.

III. Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od dnia 18 sierpnia 2006 roku do 7 wrze�nia 2006 roku (21 dni).



WIE�CI CHOCZEWSKIEs.6 /Nr 7-8/2006/

Jednostki ochrony przeciwpo¿arowej gminy Choczewo w roku 2006 uczest-
niczy³y w dzia³aniach ratowniczych i ratowniczo-ga�nicze organizowanych i
kierowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arna likwiduj¹c:

PO¯ARY - ogó³em 18 zdarzeñ, w tym:

MIEJSCOWE ZAGRO¯ENIA - ogó³em 28 zdarzeñ, w tym

Mimo poprawy stanu technicznego dróg, stosowania ograniczeñ prêdko�ci
jazdy,  fotoradaru, dzia³ania te nie przynios³y spodziewanych efektów zwiêkszenia
bezpieczeñstwa na naszych drogach.

Kompletny brak wyobra�ni i brawura kierowcy to efekt tragicznego w
skutkach wypadku, jaki mia³ miejsce w dniu 26.07.2006r przed m. Lubiatowo. W
wyniku uderzenia samochodu osobowego Skoda-Fabia w drzewo, zginê³y 2 osoby
a  2 przewieziono do szpitala.

-    po¿ar na poddaszu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (m. Przebêdowo)  .......... 
-    po¿ar budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (m. Nadole gm. Gniewino)�����.. 
-    po¿ar budynków letniskowych ������������������������. 
-    po¿ar budynków zabudowañ gospodarczych ����������.������..�. 
 -   po¿ar sadzy w przewodach kominowych ......................................................................... 
-    po¿ar samochodu osobowego������������������������.. 
-    umy�lne podpalenia traw ................................................................................................. 
-    po¿ar poszycia le�nego ���������������������������.. 
-    po¿ar �cierniska ������������������������������.. 
-    po¿ar transformatora �.................................................................................................... 
-    podpalenie przydro¿nego pnia drzewa���������������������. 

-   1, 

-   1, 

   -   2, 

-   3, 

-   2, 

-   1, 

-   4, 

-   1, 

-  1, 

-  1, 

-  1. 
 

-    wypadki i kolizje drogowe��������������������������� 
-    drzewa (wiatro³omy) na ci¹gach komunikacyjnych .......................................................... 
-    podtopienia budynków i posesji ....................................................................................... 
-    usuwanie gniazd szerszeni, os, roju pszczó³ ................................................................... 

-     9, 

-     2, 

-     4, 

-    13, 

 

Równie¿ na Jeziorze Choczewskim
w dniu 23.06.2006r. utonê³a 1 osoba
(dzia³ania ratownicze prowadzi³a JRG
PSP w Wejherowie).

W porównaniu z rokiem ubieg³ym
ro�nie liczba po¿arów.

PRZYPOMINAMY
§ 30.1. Rozporz¹dzenia Ministra

Spraw Wewnêtrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz.U. Nr 123 z dnia
11.07.2003r poz. 1138), ¿e:

w obiektach, w których odbywa siê
proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego
lub gazowego, usuwa siê zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spa-
linowych"

1) od palenisk zak³adów zbioro-
wego ¿ywienia i us³ug gastronomicznych
- co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli
przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem
sta³ym (piece, trzony kuchenne - przyp.
K.C.) niewymienionych w pkt 1 - co
najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem
p³ynnym i gazowym niewymienionych w
pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.

Krzysztof CUDNIK

W zwi¹zku z og³oszeniem zamieszczonym w "Wie�ciach Choczewskich" nr 6 z czerwca 2006 roku przez Jerzego
Babireckiego, o rzekomej z³ej jako�ci sprzedawanego przeze mnie miodu o�wiadczam, i¿ sprzedawany przeze mnie miód
jest najwy¿szej jako�ci, za� twierdzenia J. Babireckiego s¹ ca³kowicie bezpodstawne i nosz¹ charakter z³o�liwego
pomówienia. W celu ochrony swojego dobrego imienia, jako producenta miodu, domagam siê zamieszczenia przez
J. Babireckiego przeprosin pod rygorem skierowania sprawy na drogê procesu s¹dowego.

                                                                                   
 Tadeusz Gil

OSP CHOCZEWO OSP S£AJSZEWO OSP SASINO OSP KOPALINO 
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ogó³em 

2003 74 28 33  329 18 2  135 5   30 1 3  16 510 

2004 87 16 53  262 1 10  49 3 1  21 3 4  31 363 

2005 58 8 40  199 4 9  45 1 1  14  2  9 266 
 

w tym w okresie od  01 stycznia do 31 lipca 2006 
  

2006 47 16 22  197 6 6  56 2   10 1   5 268 

O
G

Ó
£

E
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2005 33 6 21  106 2 5  30 1 1  14  2  9 159 

 

P � po¿ar MZ � miejscowe zagro¿enie FA � fa³szywy alarm 

Ilo�æ zdarzeñ i udzia³ stra¿aków-ratowników w likwidacji ich skutków na terenie gminy Choczewo

STRA¯ACY INFORMUJ¥;



UWAGA ROLNICY !

Informacja dotycz¹ca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego
do produkcji rolnej.

W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie  oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  opublikowan¹ w (Dz. U. Nr 52
poz. 379) zwrot podatku  przys³uguje producentowi  rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej
lub jednostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci  prawnej, bêd¹cego posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu  przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym uwa¿a siê obszar gruntów
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione
lub zakrzaczone na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi¹  przedmiot wspó³posiadania, zwrot
podatku przys³uguje temu wspó³posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó³posiadacze
wyrazili pisemn¹ zgodê (zgoda bêdzie wyra¿ona we wniosku i nie dotyczy wspó³ma³¿onków).

Wniosek o zwrot podatku sk³ada siê w terminie od 1 marca do dnia 31 marca  i od dnia
1 wrze�nia do dnia 30 wrze�nia danego roku.

Wójt w³a�ciwy ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntów bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego przyznaje na wniosek tego producenta  w drodze decyzji,
zwrot podatku.
Decyzje wydaje siê w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zwrot podatku.
Zwrot podatku przyznaje siê za okres  6 miesiêcy.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej do³¹cza siê:

-      faktury VAT albo potwierdzone przez upowa¿nionego przez wójta pracownika  urzêdu
gminy za zgodno�æ z orygina³em ich kopii, stanowi¹ce dowód zakupu oleju napêdowego
wystawione imiennie na nazwisko producenta rolnego(wraz z NIP-em)  w okresie 6 miesiêcy
poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku,  z wyj¹tkiem roku 2006  producent rolny do³¹cza
do wniosku faktury VAT wystawione z dat¹ od 01.01.2006r.

-     odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi
do tego rejestru.

-     o�wiadczenie o prowadzeniu dzia³alno�ci rolniczej
Kwotê  zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako iloczyn ilo�ci oleju napêdowego

zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2006 r.-
0,45 z³/litr) z tym, ¿e kwota zwrotu podatku nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota stanowi¹ca iloczyn
stawki zwrotu na 1 litr oleju napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych w
posiadaniulub wspó³posiadaniu producenta rolnego, okre�lonej w ewidencji gruntów i budynków,
wed³ug  stanu na dzieñ 1 kwietnia danego roku (w 2006 r. stan na dzieñ 1 kwietnia).

Przy ustalaniu w/wym. limitu nie uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw rolnych  na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku wraz z za³¹cznikami nie podlega op³acie skarbowej.
Wydanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ zwrotu podatku  i wyp³aty kwoty zwrotu

producentom rolnym nast¹pi  w terminie od 1 listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówk¹
w kasie Banku
lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Formularz wniosku bêdzie dostêpny w Urzêdzie Gminy Choczewo, pok. nr 2 od dnia
01.09.2006r.

Wójt Gminy Choczewo
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Siedziba redakcji  -  Urz¹d Gminy,   ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo,   tel. 572-39-40, - 13, - 07

Wydawca:  Wydawnictwo "MS" ; -  tel 672-51-53

1. Basiñski Piotr
2. Bemka Dariusz
3. Bobiñski £ukasz
4. Detlaff Krzysztof
5. Jankowski Karol
6. Detlaff Tomasz
7. Król Piotr
8. Dettlaff Micha³
9. Krauze Krzysztof
10. Okoñ Marcin
11. Okon Dariusz
12. Olszowiec Pawe³
13. Orczyk S³awomir
14. Panke Rados³aw
15. Piórkowski Piotr
16. Raku� Micha³
17. Robakowski £ukasz
18. Szewc Andrzej
19. Stefañski Wiktor

I 19.08.2006 r. godz. 15:00,
MKS W³adys³awowo - Orze³ Choczewo

II 26.08.2006 r. godz. 17:00,
Orze³ Choczewo - Klif Ch³apowo

III 02.09.2006 r. godz. 11:00,
Orkan Gdynia - Orze³ Choczewo

IV 09.09.2006 r. godz. 16:00,
Zenit £êczyce - Orze³ Choczewo

V 16.09.2006 r. godz. 16:00,
Orze³ Choczewo - Zatoka Puck

VI 23.09.2006 r. godz. 17:00,
Korona ¯elistrzewo - Orze³ Choczewo

VII 30.09.2006 r. godz. 15:00,
Orze³ Choczewo - OKS Janowo Rumia

VIII 08.10.2006 r. godz. 13:00,
Relaks Mechowo - Orze³ Choczewo

IX 14.10.2006 r. godz. 14:00,
Orze³ Choczewo - Celtik Reda

X 22.10.2006 r. godz. 11:00,
Kaszub Paczewo - Orze³ Choczewo

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *  SPORT * SPORT *

XI 28.10.2006 r. godz. 13:30,
Orze³ Choczewo - KS Chwaszczyno

XII 05.11.2006 r. godz. 11:00,
Orkan II Rumia - Orze³ Choczewo

XIII 11.11.2006 r. godz. 13:30,
Orze³ Choczewo - B³yskawica Reda Rekowo

 Klasa A w okresie przygotowawczym rozegra³a 8 meczy
sparingowych uzyskuj¹c nastêpuj¹ce wyniki:

Orze³ Choczewo- Gryf Wejherowo 2:1
Orze³ Choczewo- Gedania Gdañsk 3:5
Orze³ Choczewo-

Gedania Gdañsk (rewan¿) 4:0
Orze³ Choczewo- Charbrowo 2:2
Orze³ Choczewo- Szemud 1:0
Orze³ Choczewo-

Zawisza Bydgoszcz 0:6
Orze³ Choczewo- Start £eba 0:0
Orze³ Choczewo-

Zawisza Bydgoszcz (rewan¿) 1:1

RUSZA WOJEWÓDZKA KLASA A   - TERMINARZ ROZGRYWEK:

KLASY JC2 GRUPA I ROCZNIK
1993- JUNIORZY

TERMINARZ ROZGRYWEK:

I 27.08.2006 godz. 12:00
Orze³ Choczewo - Kaszuby Po³chowo
II 02.09.2006
Eko Prot Szemud - Orze³ Choczewo
III 09.09.2006
pauza
IV 16.09.2006 godz. 11:00
Orze³ Choczewo - Ba³tyk II Gdynia
V 23.09.2006
Orkan Gdynia - Orze³ Choczewo
VI 30.09.2006 godz. 11:00
Orze³ Choczewo - GTS Luzino
VII 07.10.2006
Start Mrzezino - Orze³ Choczewo
VIII 14.10.2006 godz. 11:00
Orzel Choczewo - UKS Iskra Gdynia
IX 21.10.2006
Gryf Wejherowo - Orze³ Choczewo
X 28.10.2006 godz. 11:00
Orze³ Choczewo - OKS Janowo
XI 05.11.2006 godz. 13:00
UKS 82 Klukowo - Orze³ Choczewo

Trener Klasy JC2 - Ma³kowski Andrzej

20. Szmidt Krzysztof
21. Stanuch Mateusz
22. Wojciechowski Andrzej
23. Wrzeszczyñski
      S³awomir
24. Wrzeszczyñski Tomasz
25. Zab³otni Jan
26. Zielaskiewicz Bart³omiej
27. Zielaskiewicz Micha³
28. Zondziuk Pawe³
29. Adamczewski Dariusz
30. Waloch Marek
31. Szmidt Mateusz

Trener Klasy A
- Jerzy Detlaff

Asystent trenera
- Stanis³aw Wrzeszczyñski

Lekarz dru¿yny
- Andrzej Ko�ciemski

Kadra
Choczewo I- Choczewo II


