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Uchwała Nr XXXIII/197/2009
Rady Miasta Jastarni
z dnia 25 marca 2009 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/133/2008
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejski Zarząd Portu Jastarnia".
Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje:

§1.
W związku z oddaniem na wyposażenie jednostki budżetowej dodatkowego mienia, treść
załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/133/2008 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą „Miejski Zarząd Portu Jastarnia" zmienia się, dodając do niego pkt 3 o treści:
„3. Inna infrastruktura.
1) pomost cumowniczy z przyczółkiem w Kuźnicy,
2) pomost cumowniczo - spacerowy w Jastarni,
3) dwa pomosty cumownicze z przyczółkiem ( marina jachtowa )w porcie w Jastarni,
4) molo spacerowe w Juracie,
5) wyciąg kutrowy w Kuźnicy Q 15t.".

§2.
W Statucie Miejskiego Zarząd Portu Jastarnia, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXIV/133/2008, dokonuje się zmiany w ten sposób, że w § 6 pkt 1 skreśla się przecinek i
dodaje się treść: „ oraz inną infrastrukturą oddaną do używania."
§3.
Przyjmuje się jednolity tekst załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/133/08 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§4.
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIV/133/2008 nie ulegają zmianie.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarni.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał. do Uchwały Nr XXXIII/197/2009
Rady Miasta Jastarni z dnia 25.03.2009r.
JEDNOLITY TEKST ZAŁĄCZNIKA NR 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/133/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 24 lipca 2008 r.

Mienie stanowiące własność Gminy Miasta Jastarni, które oddaje się w Zarząd
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

1. Obiekty budowlane położone w Jastarni przy ul. Portowej 43:
1) budynek administracyjno - socjalny z wyposażeniem,
2) budynek warsztatowy z wyposażeniem,
3) budynek składowania odpadów,
4) nabrzeża i pomosty,
5) drogi i place.
2.Urządzenia:
1) samojezdna bramownica kutrowa,
2)żurawik Q 6,3 t
3. Inna infrastruktura.
1) pomost cumowniczy z przyczółkiem w Kuźnicy,
2) pomost cumowniczo — spacerowy w Jastarni,
3) dwa pomosty cumownicze z przyczółkiem (marina jachtowa) w porcie w Jastarni,
4) molo spacerowe w Juracie,
5) wyciąg kutrowy w Kuźnicy Q 15t.

