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UCHWA£A Nr XIX/158/2000
Rady Gminy Chmielno
z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary: dzia³kê nr 226/1, czêæ dzia³ki nr 148/3, czêæ dzia³ki nr 149/23,
dzia³kê nr 197/1 oraz dzia³kê nr 231/2 po³o¿onych we
wsi Zawory w gminie Chmielno.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25-29 i art. 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 41, poz 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Dz. U.
Nr 12, poz. 136) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
1996 r, Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718)
na wniosek Zarz¹du Gminy  Rada Gminy w Chmielnie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chmielno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Chmielnie z
dnia 26 kwietnia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 14,
poz. 106 oraz z 1990 r. Nr 31, poz. 267, z 1992 r. Nr 11,
poz. 62, z 1993 r. Nr 15, poz. 83, z 1994 r. Nr 22, poz. 112
z pón. zm.) wprowdza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.1.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 226/1 we wsi Zawory o pow.
ok. 0,17 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego (z wy³¹czeniem rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków).
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  1 dzia³kê.
Powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 15% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³-

ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowej 45°, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie zastosowaæ
tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, pokrycie dachu ceramiczne lub gont.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek mieszkalny i budynki towarzysz¹ce winny byæ utrzymane
w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 8,0 m od drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 217, 4,0 m od wschodniej, zachodniej
i po³udniowej granicy dzia³ki, 2,0 m od przewodu
wodoci¹gowego.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym gruntu 217.
1.2.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 148/3 we wsi Zawory o pow. ok. 0,15 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego (z wy³¹czeniem rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne
iloci cieków).
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  1 dzia³kê.
Powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 15% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowej 45°, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie zastosowaæ
tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, pokrycie dachu ceramiczne lub gont.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek miesz-
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kalny i budynki towarzysz¹ce winny byæ utrzymane
w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 4,0 m od zachodniej, wschodniej, pó³nocnej i po³udniowej granicy dzia³ki.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ lokaln¹.
KD  przeznacza siê na projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 124. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku planu 4,0 m  4,5 m.
1.3.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 149/23 we wsi
Zawory o pow. ok. 0,24 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego (z wy³¹czeniem
rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci cieków).
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  1 dzia³kê.
Powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 15% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowej 45°, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie zastosowaæ
tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, pokrycie dachu ceramiczne lub gont.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek mieszkalny i budynki towarzysz¹ce winny byæ utrzymane
w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 15,0 m od drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 124, 4,0 m od zachodniej, pó³nocnej i
po³udniowej granicy dzia³ki, 8,0 m od dojazdu do siedliska na dzia³ce nr 149/23.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym 124.
KD 1  przeznacza siê na poszerzenie istniej¹cej drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym 124. Szerokoæ
poszerzenia jak na rysunku planu 4,0 m.
1.4.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 197/1 we wsi Zawory o pow. ok. 0,18 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego (z wy³¹czeniem rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne
iloci cieków).
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  2 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 15% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
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dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowej 45°, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie zastosowaæ
tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, pokrycie dachu ceramiczne lub gont.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek mieszkalny i budynki towarzysz¹ce winny byæ utrzymane
w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 15,0 m od drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 124, 4,0 m od wschodniej, pó³nocnej
i po³udniowej granicy dzia³ki.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ gminn¹ o numerze ewidencyjnym 124.
KD  przeznacza siê na projektowane poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 124. Szerokoæ poszerzenia jak na rysunku planu 2,0 m  4,0 m.
1.5.Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 231/2 we wsi Zawory
o pow. ok. 0,10 ha przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego (z wy³¹czeniem rzemios³a
wodoch³onnego i produkuj¹cego znaczne iloci
cieków).
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej  1 dzia³kê.
Powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 15% pow.
ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, zieleñce i trawniki.
Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji nie wiêcej ni¿ 8,5 m
od najni¿ej po³o¿onego naro¿nika do kalenicy. Dach
dwuspadowy o nachyleniu po³aci dachowej 45°, proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 50 cm
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie zastosowaæ
tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, pokrycie dachu ceramiczne lub gont.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej
typu: budynek gospodarczy, gara¿. Budynek mieszkalny i budynki towarzysz¹ce winny byæ utrzymane
w stylu i tradycji kaszubszczyzny. Linie zabudowy jak
na rys. planu: 15,0 m od drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym 124, 4,0 m od wschodniej, pó³nocnej
i po³udniowej granicy dzia³ki, 8,0 m od dojazdu do
siedliska na dzia³ce nr 149/23.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do lokalizacji drog¹ gminn¹ o nuemrze ewidencyjnym 217.
2.0.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez u¿ytkownia sieci,
 odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej 
dzia³ka nr 231/2 oraz do przydomowej oczyszczalni cieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym  dzia³ka nr
226/1. Dla dzia³ek nr 148/3, 149/23, 197/1  zakaz
stosowania rozwi¹zañ tymczasowych gospodarki
ciekowej,
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 zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z wykorzystaniem nieskoemisyjnego ród³a ciep³a,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
 odpady sta³e nale¿y segregowaæ w miejscach ich
powstawania wg grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3.0.Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i przeznaczone na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki obrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wg grup asortymentowych
i zagospodarowywæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi winny
byæ gromadzone w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej
nawierzchni i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
 osady zgromadzone w separatorach okresowo
winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg dojazdowych,
parkingów nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych
i piasku,
 dzia³ki objête zmianami znajduj¹ siê na obszarze
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Wojewody Gdañskiego Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce
za³¹czniki do uchwa³y oznaczone numerami od 1 do 5
dla wsi Zawory w gminie Chmielno wykonane w skali
1:500 (za³¹cznik 1,5) oraz w skali 1:1000 (za³¹cznik 2, 3,4).
Na rysunkach planów zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania (cile okrelone  za³¹czniki 1-5),
b) linie podzia³u wewnêtrznego (za³¹cznik 4),
c) nieprzekraczalne linie zabudowy (za³¹czniki 1-5),
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
(za³¹czniki 1-5),
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD (za³¹czniki
1,3, 4).
§3
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê, p³atnej w momencie zbywania
nieruchomoci.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany planu, a na ich
wniosek, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ustawy ust.2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmenych objêtych granicami niniejszych zmian
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno wraz z póniejszymi zmianami.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
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UCHWA£A Nr XXX/236/2001
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 r., zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985 i Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
ustala siê dla miasta Pruszcz Gdañski na 28 (dwadziecia
osiem).
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§2

Traci moc uchwa³a Nr XIXX/118/95 Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 4 padziernika 1995 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta
Pruszcz Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzieniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek
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UCHWA£A Nr XXIX/279/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 22 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta
Tczew.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058
oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105,
poz. 1115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 95,
poz. 1041) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Polityki
Gospodarczej uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/252/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Tczewa, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty bêd¹ce w posiadaniu publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej,
2) grunty, budowle i budynki po³o¿one na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, których w³acicielem lub
u¿ytkownikiem wieczystym jest zarz¹dzaj¹cy stref¹, lub
które s³u¿¹ do prowadzenia, na podstawie zezwolenia,
dzia³alnoci goapodarczej na terenie strefy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym Panorama Miasta.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XXIX/276/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 lutego 2001 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od wartoci lokali
mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, podwy¿szenia ustawowej bonifikaty przys³uguj¹cej przy zakupie nieruchomoci wpisanej do rejestru
zabytków oraz stosowania umownych stawek oprocentowania roz³o¿onej na raty ceny lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 3 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) i art. 40 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Dz. U. Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVI/246/2000 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikat od wartoci lokali mieszkalnych ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, podwy¿szenia ustawowej bonifikaty przys³uguj¹cej przy zakupie nieruchomoci wpisanej do rejestru
zabytków oraz stosowania umownych stawek oprocentowania roz³o¿onej na raty ceny lokali mieszkalnych otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miejskiemu w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/276/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 lutego 2001 r.
ZASADY OPROCENTOWANIA
RAT PRZY SPRZEDA¯Y LOKALI MIESZKALNYCH
w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny na raty oprocentowanie jest naliczone z góry od ceny sprzeda¿y pomniejszonej o pierwsz¹ wp³atê i wynosi 0,1% za ka¿dy rok.
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§1

UCHWA£A Nr XXIX/277/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 lutego 2001 r.

Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku*
do niniejszej uchwa³y.

w sprawie przyznawania pierwszeñstwa w nabywaniu
gara¿y murowanych ich najemcom lub dzier¿awcom
oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania.

§2

Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 70 ust., art. 70 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.:
Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu gara¿y murowanych stanowi¹cych w³asnoæ gminy Miejskiej Kwidzyn osobom, które by³y najemcami lub dzier¿awcami w
dniu podjêcia niniejszej uchwa³y.
§2
Sprzeda¿ gara¿u murowanego i gruntu nastêpuje za
cenê ustalon¹ przez bieg³ego.
§3
W przypadku roz³o¿enia ceny sprzedawanego gara¿u
na raty oprocentowanie jest naliczane z góry od ceny
sprzeda¿y pomniejszonej o pierwsz¹ wp³atê i wynosi 1%
za ka¿dy rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kwidzynie
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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UCHWA£A Nr XXIX/282/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
123, poz. 775, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
Rada Miejska na wniosek Zarz¹du Miejskiego uchwala,
co nastêpuje:

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie wprowadzony uchwa³¹ Nr XX/167/96
Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 15 lutego 1996 r. w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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UCHWA£A XXVIII/332/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIV/376/97 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie
zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi i gara¿ami w zasobach komunalnych w miecie S³upsku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r., zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr XXXIV/376/97 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi i gara¿ami w zasobach komunalnych w miecie S³upsku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt 2 ppkt c) po wyrazie ma³¿onkom dodaje siê
przecinek oraz wyraz rodzicami
2) dopisuje siê ust. 4 o brzmieniu:
4. W razie wniesienia przez najemcê prawa najmu
jako wk³adu do nie posiadaj¹cej osobowoci
prawnej spó³ki handlowej lub do spó³ki cywilnej, Zarz¹d Miasta S³upska mo¿e wyraziæ zgodê
na u¿ytkowanie lokalu przez pozosta³ych wspólników tych spó³ek, z zachowaniem dotychczasowego sposobu korzystania z lokalu. Rozwi¹zanie spó³ki lub wyst¹pienie z niej wspólnika
bêd¹cego najemc¹ lokalu u¿ytkowego powoduje
uchylenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§3

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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POROZUMIENIE
z dnia 1 stycznia 2001 r.
w sprawie obs³ugi mieszkañców Powiatu Bytowskiego
przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci w S³upsku.
Stronami zawartego porozumienia s¹:
Miasto S³upsk na prawach powiatu reprezentowane
przez Zarz¹d Miasta S³upska w osobach:
1. Jerzy Mazurek  Przewodnicz¹cy
2. Zbigniew Rych³y  Wiceprzewodnicz¹cy
i Powiat Bytowski reprezentowany przez Zarz¹d Powiatu
w osobach:
1. Leszek Pa³asz  Starosta Bytowski
2. Andrzej Hrycyna  Wicestarosta

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania niniejszego
porozumienia z zastosowaniem miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ja¿dej ze stron.
Zarz¹d Miasta S³upska
Przewodnicz¹cy
J. Mazurek
Wiceprzewodnicz¹cy
Z. Rych³y

Zarz¹d Powiatu Bytowskiego
Starosta
L. Pa³asz
Wicestarosta
A. Hrycyna

§1
1. Miasto S³upsk na prawach powiatu zobowi¹zuje siê do
wiadczenia odp³atnie us³ug w zakresie dzia³ania Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci w S³upsku na rzecz mieszkañców
Powiatu Bytowskiego.
2. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci bêdzie w szczególnoci:
a) orzeka³ o stopniu niepe³nosprawnoci,
b) wydawa³ opinie o koniecznoci sprawowania sta³ej
bezporedniej opieki nad dzieckiem w zakresie uniemo¿liwiaj¹cym podjêcie zatrudnienia lub pracy w
prowadzonym gospodarstwie rolnym przez ubiegaj¹cych siê o zasi³ek sta³y z opieki spo³ecznej,
c) wydawa³ opinie o spe³nieniu odpowiednich warunków przez osoby ubiegaj¹ce,
d) wydawa³ legitymacje dla osób niepe³nosprawnych.
§2
rodki finansowe na realizacjê zadañ okrelonych w
§ 1 przekazywane bêd¹ w okresach miesiêcznych na rachunek bankowy Miasta S³upska w wysokoci jednej
dwunastej planowanej dotacji, w terminie piêciu dni po
otrzymaniu dotacji celowej z bud¿etu Wojewody.
§3
Starosta Powiatu Bytowskiego zapewnia Powiatowemu Zespo³owi ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania
domowe dla mieszkañców powiatu.
§4
Zarz¹d Powoatu Bytowskiego upowa¿nia Zarz¹d Miasta S³upska do reprezentowania Powiatu w sprawach
okrelonych w porozumieniu.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony, to jest
od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

226
Gdañsk, dnia 9 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1064-A/13/2000/2001/I/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 8 listopada 2000 r.
Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191478408
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
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a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 0%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci 0%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia
30 czerwca 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a  nr WCC/849/1064/W/3/2000/MJ
z dnia 17 maja 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/849A/
1064/W/3/2000/MJ z dnia 8 czerwca 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  nr PCC/908/1064/W/
3/2000/MJ z dnia 17 maja 2000 r.,
 obrót ciep³em- nr OCC/269/1064/W/3/2000/MJ z dnia
17 maja 2000 r.,
w dniu 15 listopada 2000 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) zwanej dalej ustaw¹
 Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne,
posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em, ustalaj¹ taryfy dla ciep³a,
które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem taryfowym.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) ustawy 
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalenie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zamianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw zosta³y ustalone w wysokoci 0%. Przy ustaleniu ich wysokoci uwzglêdnia siê
projektowan¹ poprawê funkcjonowania przedsiêbiorstwa
energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci
gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy, w
stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego
pierwszy rok stosowania tej taryfy, co w przypadku nowo
tworzonego podmiotu, jakim jest Przedsiêbiorstwo, nie
jest mo¿liwe, z uwagi na stosowanie w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym dokonanie w Przedsiêbiorstwie
przekszta³ceñ w³asnociowych  tylko ceny ciep³a.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie planowanych kosztów

prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy (§ 27 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 czerwca 2002 r, tj. okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê
potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen
i stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców
przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160,
poz. 1064).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji  w ca³oci lub w
czêci (art. 47930 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne,
taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A.
ul. Zamkniêta 18
80-955 Gdañsk
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
2. a/a
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TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/1064-A/13/2000/2001/I/MS
z dnia 9 marca 2001 r.

SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 ),
2. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
3. rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
4. odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
5. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
6. sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
7. przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
8. wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
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9. instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
10. obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
11. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
12. liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
13. zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
14. warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
15. ZMPG S.A.  tj. Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A.
w Gdañsku, ul. Zamkniêta 18  wytwórca i dystrybutor ciep³a, prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
zakresie wytwarzania ciep³a we w³asnych ród³ach
oraz w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a wytwarzanego we w³asnych ród³ach i ciep³a zakupionego od GPEC,
16. GPEC  Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Zawiszy
Czarnego 17, tj. dystrybutor ciep³a, od którego
ZMPG S.A. zakupuje ciep³o,
17. ZEc Wybrze¿e  Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze¿e
S.A. z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Swojska 9, tj. wytwórca ciep³a sprzedaj¹cy ciep³o do GPEC,
Oznaczenie róde³ ciep³a (wszystkie ród³a znajduj¹
siê na terenie ZMPG S.A i s¹ wyposa¿one w uk³ady
pomiarowo-rozliczeniowe):
a) ród³a ciep³a na gaz p³ynny, wytwarzaj¹ce ciep³o
w postaci gor¹cej wody, pochodz¹ce ze spalania
gazu propan i propan-butan  tj. Energoport, Westerplatte, Kapitanat, Pirs Paliwowy, Basen
Górniczy, Dom Trymera, Baza Sprzêtu,
b) ród³o ciep³a Port Pó³nocny, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody; pochodz¹ce ze spalania mia³u wêglowego.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZMPG S.A. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie koncesji dotycz¹cych:
 wytwarzania ciep³a  nr WCC/849/1064/W/3/2000/MJ
z dnia 17 maja 2000 r., zmienionej decyzj¹ Nr WCC/
849A/1064/W/3/2000/MJ z dnia 8 czerwca 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/908/1064/
W/3/2000/MJ z dnia 17 maja 2000 r.,
 obrotu ciep³em  nr OCC/269/1064/W/3/2000/MJ z
dnia 17 maja 2000 r.

tach poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce
w³asnoæ ZMPG S.A. i przez niego eksploatowane,
Grupa G  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a na gaz p³ynny, dla którego zamówiona przez
odbiorcê moc cieplna w odniesieniu do ka¿dego ród³a
nie przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio do
obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do s¹siednich obiektów,
Grupa W  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Port Pó³nocny, dostarczane jest do instalacji
odbiorczych w obiektach poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZMPG S.A. i przez
niego eksploatowane.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa C  odbiorcy, którym ciep³o, kupowane w GPEC,
dostarczane jest do instalacji odbiorczych w ich obiek-

Grupa
odbiorców

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

z³/GJ
W
C

35,57
-

Stawka
op³aty za
ciep³o

Stawka op³aty za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/GJ

z³/ MW

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

z³/ MW
roczna
47 967,72
-

roczna
164 979,84

57,94

G

1. Bazowe ceny i stawki op³at
 w ujêciu netto:

Cena
nonika
ciep³a

z³/m

miesiêczna
3 997,31
-

3

0,00
-

miesiêczna
13 748,32

Stawka op³aty
abonamentowej

z³/punkt pomiarowy
roczna
228,00
228,00

miesiêczna
19,00
19,00

 w ujêciu brutto*:

Grupa
odbiorców

G

Stawka
op³aty za
ciep³o

Stawka op³aty za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/GJ

z³/ MW

70,69

roczna
201 275,40

miesiêczna
16 772,95

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

z³/MW

z³/GJ

roczna
35 340,84
68 282,28

miesiêczna
2 945,07
5 690,19

15,82
20,22

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

z³/GJ
W
C
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43,39
-

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena
nonika
ciep³a

z³/ MW
roczna
58 520,64
-

miesiêczna
4 876,72
-

z³/m

3

0,00
-

Stawka op³aty
abonamentowej

z³/punkt pomiarowy
roczna
278,16
278,16

miesiêczna
23,18
23,18

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

z³/MW

z³/GJ

roczna
43 115,76
83 304,36

miesiêczna
3 592,98
6 942,03

19,30
24,67

* Ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
Odbiorcy z grupy C bêd¹ obci¹¿ani stawk¹ op³aty za us³ugi przesy³owe, zawart¹ w taryfie GPEC oraz cen¹ za
zamówion¹ moc ciepln¹, ciep³o i cen¹ nonika ciep³a, zawart¹ w taryfie ZEc Wybrze¿e.
2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 35 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.) obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ
art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
2.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane
przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZMPG S.A. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4
rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie, odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie nie krótszym ni¿ 14 dni przed dat¹
wystawienia pierwszej faktury za ciep³o.
Vice Prezes Zarz¹du
Dyrektor Finansowy
G³ówny Ksiêgowy
I. Plekaru

Prezes Zarz¹du
Dyrektor Generalny
M. witek

227
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 12 marca 2001 r.
o wynikach wyborów przedterminowych do Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie.
CZÊÆ I
1. W dniu 11 marca 2001 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory przedterminowe do Rady
Gminy Miko³ajki Pomorskie.
2. W wyborach przedterminowych do Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie w 8 okrêgach wyborczych wybrano
15 radnych, w tym w 1 okrêgu  bez g³osowania z powodu zarejestrowania tylko jednego kandydata na radnego.
3. W wyborach przedterminowych do Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 2.564. W g³osowaniu wziê³o udzia³
(odda³o karty wa¿ne) 1.113 wyborców, co stanowi
43,4% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Miko³ajkach Pomorskich
potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 3
obwodowych komisji wyborczych.
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Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a
zestawienie wyników g³osowania w okrêgach i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgach wyborczych
oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce
wyniki wyborów przedterminowych.
Okrêg wyborczy Nr 1 obejmuj¹cy 5 mandatów
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
423
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Radni dla mieszkañców
157
1) Lenga Marek
157
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Sami Swoi
68
1) Stêpniak Zenon
68
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Kultura Kultury 127
1) Cempa Zbigniew
127
Lista Nr 4  Komitet Wyborczy Nasza Wie
61
1) Szypniewski Brunon
61
Lista Nr 5  Komitet Wyborczy Wolna Gmina
94
1) Bi³eñki Eugeniusz
94
Lista Nr 6  Komitet Wyborczy Niezale¿noæ
148
1) Szmi³yk Miros³aw
148
Lista Nr 7  Komitet Wyborczy Odnowa
210
1) Matyjasik Daniela
210
Lista Nr 8  Komitet Wyborczy Nasza Gmina
564
1) Matyjasik Edward
77
2) B³aszczuk Halina
40
3) Lewandowski Lucjan
212
4) Dobies Andrzej
126
5) liwiak Stefan
109
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi:
1) LEWANDOWSKI Lucjan
212
z listy Nr 8  Komitet Wyborczy Nasza Gmina
2) MATYJASIK Daniela
210
z listy Nr 7  Komitet Wyborczy Odnowa
3) LENGA Marek
157
z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Radni Dla Mieszkañców
4) SZMI£YK Miros³aw
148
z listy Nr 6  Komitet Wyborczy Niezale¿noæ
5) CEMPA Zbigniew
127
z listy Nr 3  Komitet Wyborczy Kultura Kultury
Okrêg wyborczy Nr 2 obejmuj¹cy 1 mandat
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
65
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Radni Dla Mieszkañców
16
1) Wojciechowska Maria
16
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Wspólnota
40
1) Tymicki Antoni
40
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Nowy £ad
9
1) Kwolek Halina
9
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Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Tymicki Antoni z listy Nr 2  Komitet
Wyborczy Wspólnota.
Okrêg wyborczy Nr 3 obejmuj¹cy 1 mandat
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
65
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Ekologia
44
1) Smoliñski Stefan
44
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Pod Orzechem
21
1) Felenczak Remigiusz
21
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Smoliñski Stefan z listy Nr 2  Komitet
Wyborczy Ekologia.
Okrêg wyborczy Nr 4 obejmuj¹cy 1 mandat
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
46
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Radni dla mieszkañców
38
1) Grochowski Wojciech
38
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Pod Chmurk¹
8
1) Kmiecik Krzysztof
8
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Grochowski Wojciech z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Radni Dla Mieszkañców.
Okrêg wyborczy Nr 5 obejmuj¹cy 1 mandat
Wybory odby³y siê.
G³osowania nie przeprowadzono.
Radnym zosta³ Lasowicz Jan z listy Nr 1  Komitet Wyborczy Radni Dla Mieszkañców.
Okrêg wyborczy Nr 6 obejmuj¹cy 2 mandaty
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
186
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  Komitet Wyborczy Radni Dla Mieszkañców
18
1) Ha³uszczak Piotr
18
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Eko -Gmina
16
1) Gryka³owska Ewa
16
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Jednoæ
22
1) Kubkowski Waldemar
22
Lista Nr 4  Komitet Wyborczy Zgoda
52
1) Giroñ Roman
52
Lista Nr 5  Komitet Wyborczy Wspólna Przysz³oæ
26
1) Mendat Gabriela
26
Lista Nr 6  Komitet Wyborczy Nadzieja
39
1) li¿ Gra¿yna
39
Lista Nr 7  Komitet Wyborczy Gmina Dla Wszystkich
60
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1) Dudkiewicz Tomasz
60
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi:
1) Dudkiewicz Tomasz
60
z listy Nr 7  Komitet Wyborczy Gmina Dla Wszystkich
2) Giroñ Roman
52
z listy Nr 4  Komitet Wyborczy Zgoda
Okrêg wyborczy Nr 7 obejmuj¹cy 1 mandat
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
65
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy Integracja
40
1) Pawczyñski Andrzej
40
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Wiejski
25
1) Kwolek Marek
25
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym Pawczyñski Andrzej z listy Nr 2  Komitet Wyborczy Integracja.
Okrêg wyborczy Nr 8 obejmuj¹cy 3 mandaty
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
241
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 2  Komitet Wyborczy O Lepsze Jutro
60
1) Nowak Henryk
60
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Nasz Dom
439
1) ¯ywicki Miros³aw
192
2) Skrzyñska Gabriela Jadwiga
147
3) D¹browska Danuta
100
Lista Nr 4  Komitet Wyborczy Wst¹¿ki
34
1) Zawodniak Marek
34
Lista Nr 5  Komitet Wyborczy Nowa Gmina
32
1) Langowski Jerzy
32
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi:
1) ¯ywicki Miros³aw
192
2) Skrzyñska Gabriela Jadwiga
147
3) D¹browska Danuta
100
z listy Nr 3  Komitet Wyborczy Nasz Dom
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

228
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/79A/408/W/3/2000/MJ
i
PCC/85A/408/W/3/200/MJ
W dniu 8 listopada 2000 r. na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej spó³ka z o.o z siedzib¹
przy ul. Przemys³owej 5, 77-100 Bytów, postanowiono
zmieniæ przedmiot i zakres koncesji na wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Uzasadnienie:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bytowie wnios³o o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci koncesjonowanej w zwi¹zku ze zmian¹ mocy
znamionowej eksploatowanych róde³ ciep³a, które zasilaj¹ eksploatowane przez stronê sieci cieplne.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje Nr WCC/79/408/U/1/98/BT i PCC/85/408/U/1/98/BT w
sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
Dyrektor Biura
Komunikacji Spo³ecznej
i Informacji
O. Sz³apczyñski
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/980/1121/N/3/2001/ZJ
W dniu 6 marca 2001 r. zosta³a udzielona koncesja z
urzêdu Gminie Brusy, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego
pn. Gminny Zarz¹d Owiaty w Brusach z siedzib¹ przy ul.
4 Marca 1, 89-632 Brusy, na wytwarzanie ciep³a w terminie do dnia 15 marca 2011 r.
Uzasadnienie:
Gminny Zarz¹d Owiaty w Brusach rozpocz¹³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a przed
dniem 14 czerwca 2000 r., zatem spe³nia przes³ankê wynikaj¹c¹ z art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555), a w
szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi i mo¿liwociami technicznymi gwarantuj¹cymi prawid³owe
wykonywanie dzia³alnoci, zatrudnia osoby o w³aciwych
kwalifikacjach zawodowych. Okres wa¿noci koncesji
ustalono na 10 lat zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo energetyczne.
Dyrektor Biura
Komunikacji Spo³ecznej
i Informacji
O. Sz³apczyñski

230
ROZPORZ¥DZENIE Nr 41/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 marca 2001 r.
w sprawie zapobie¿enia przeniesieniu choroby zakanej, pryszczycy zwierz¹t na terenie województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 oraz art. 51 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U., z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Nakazuje siê administratorowi przejcia granicznego
Gdynia  Port, Gdañsk  Port, Port Lotniczy Rêbiechowo

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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wy³o¿enia mat dezynfekcyjnych nasyconych roztworem
p³ynu dezynfekcyjnego oraz wystawienie naczyñ z p³ynem do dezynfekcji r¹k.

morskiego:
 ¿ywnoci do bezporedniego spo¿ycia, pochodzenia zwierzêcego.

§2

§4

Nakazuje siê:
1. Wszystkim osobom przekraczaj¹cym granice obowi¹zkowe przechodzenie przez matê dezynfekcyjn¹ oraz
dezynfekcjê r¹k przez umycie w p³ynie dezynfekcyjnym.
2. Kieruj¹cym pojazdami ko³owymi przekraczaj¹cymi granicê pañstwa w Porcie Gdynia, Porcie Gdañsk, przejazd przez matê dezynfekcyjn¹.

Niniejsze rozporz¹dzenie wykonuj¹:
 Komendant Wojewódzki Policji w Gdañsku,
 Komendant Pomorskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
w Gdañsku,
 Dyrektor Urzêdu Celnego w Gdañsku.
 Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni.

§3

1. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej.

Zabrania siê wwozu z krajów Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Szwajcarii, Wielkiego Ksiêstwa Lichtenschteinu, Wêgier, Republiki Czeskiej, Republiki S³owackiej, Republiki Chorwacji, Republiki Estonii, Rumunii, Bu³garii,
Islandii, Republiki S³owenii oraz przez przejcie graniczne w Porcie Lotniczym Rêbiechowo, Porcie Gdynia, Porcie Gdañsk, znajduj¹ce siê na terenie województwa po-

§5

wz. Wojewody Pomroskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
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