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413
UCHWA£A Nr XXII/216/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 24 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia stawek czynszu regulowanego
za 1 m2 powierzchni lokalu miszkalnego w gminie Tczew.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 25 a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111,
poz. 1281; z 2000 r. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 122,
poz. 1317, Nr 95, poz. 1041, Nr 3, poz. 46, Nr 88, poz. 988)
i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041), po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji, Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Najemcy lokali mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Tczew oraz stanowi¹cych w³asnoæ
Skarbu Pañstwa; pañstwowych osób prawnych lub
osób prawnych stanowi¹cych eksploatacjê budynków
w celach niezarobkowych op³acaj¹ czynsz regulowany.
2. Przez lokal mieszkalny o typowym standardzie rozumie siê:
lokal samodzielny po³o¿ony w budynku o dobrym stanie technicznym w sk³ad którego wchodz¹ ³azienka z
wc, widna kuchnia i wyposa¿ony w nastêpuj¹ce urz¹dzenia i instalacje techniczne:
 elektryczn¹,
 wodoci¹gow¹,
 kanalizacyjn¹,
oraz zapewniaj¹ce dop³yw ciep³ej wody.
3. Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu wynosi 1,90 z³.

4. Stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego odbiegaj¹cego od standardu typowego ustala siê z uwzglêdnieniem czynników obni¿aj¹cych jego wartoæ u¿ytkow¹ zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XI/111/99 Rady Gminy Tczew z
dnia 6 grudnia 1999 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2001 r. i
podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Tczew.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXII/216/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 24 stycznia 2001 r.
Czynniki obni¿aj¹ce wartoæ
u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego:
1. Lokale wspólne, w których poszczególne izby najmowane s¹ przez dwóch lub wiêcej najemców, a pozosta³e pomieszczenia u¿ywane s¹ wspólnie  5%.
2. Stwierdzony ogólny z³y stan techniczny budynku (budynek zakwalifikowany do remontu kapitalnego lub
rozbiórki)  10%.
3. Brak urz¹dzeñ i instalacji technicznych  1%.
4. Lokal z bezporednim wejciem do izby u¿ytkowej
2%.
5. Lokal z kuchni¹ bez bezporedniego owietlenia naturalnego  5%.
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414
UCHWA£A Nr XXIV/226/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia stawek
czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu mieszkalnego w gminie Tczew.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 25 a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111,
poz. 1281; z 2000 r. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 122,
poz. 1317, Nr 95, poz. 1041, Nr 3, poz. 46, Nr 88, poz. 988)
i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041), po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji, Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 3.uchwa³y Nr XXII/216/2001 r. Rady Gminy Tczew z dnia
24 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu mieszkalnego w gminie Tczew otrzymuje now¹
treæ:
§ 3
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od jej
publikacji.
2. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od jej
publikacji.
2. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

415
UCHWA£A Nr I/2/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t oraz
zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Ustce Nr IV/23/97 z
dnia 27 maja 1997 r. w sprawie utrzymania porz¹dku i
czystoci na terenach miasta Ustki.
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z
pón. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i przedstawicielem Towarzystwa Opieki Nad
Zwierzêtami w Polsce Rada Miejska w Ustce uchwala, co
nastêpuje:
§1
Za zwierzêta bezdomne uwa¿a siê zwierzêta domowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y
porzucone przez cz³owieka, a nie istnieje mo¿liwoæ ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod której opiek¹
zwierzê dot¹d pozostawa³o.
§2
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t w granicach administracyjnych miasta Ustka ma charakter sta³y.
§3
1. Wy³apywane zwierzêta, co do których nie ustalono
w³aciciela lub opiekuna bêd¹ niezw³ocznie umieszczane w Schronisku dla Zwierz¹t w S³upsku.
2. Zwierzêta umieszczane w Schronisku w³aciciel mo¿e
odebraæ w terminie 7 dni od daty umieszczenia, po
op³aceniu nale¿nych op³at ustalanych przez Schronisko.
§4
Uprawnionymi do wy³apywania bezdomnych zwierz¹t
s¹:
1) Stra¿ Miejska,
2) podmiot, z którym Zarz¹d Miejski w Ustce zawrze
stosowna umowê,
3) pracownicy Schroniska dla Zwierz¹t w S³upsku,
4) przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami,
5) lekarze weterynarii.
§5
W za³¹czniku do uchwa³y Rady Miejskiej w Ustce
Nr IV/23/97 z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie utrzymania
porz¹dku i czystoci na terenie miasta Ustki w ust. 9 skrela siê pkt 8 i 9.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

416
UCHWA£A Nr XXII/191/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 26 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za zrzut odpadów sta³ych na gminnym wysypisku mieci oraz za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 i art. 6 pkt 2 ustawy z
dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
Gminne wysypisko odpadów sta³ych oddaje siê do
u¿ytkowania wy³¹cznie dla mieszkañców i zak³adów pracy z terenu gminy Cedry Wielkie oraz dla mieszkañców
Suchego Dêbu i Osic.

da¿y i podawania napojów alkoholowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

Stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych ustala siê w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) dla gospodarstw domowych licz¹cych do czterech
osób w wysokoci 0,80 z³ + 7% VAT, ³¹cznie 0,86 z³
brutto od osoby,
2) dla gospodarstw domowych licz¹cych piêæ i wiêcej
osób w wysokoci 4,77 z³ + 7% VAT, ³¹cznie 5,10 z³
brutto od gospodarstwa domowego,
3) Ustala siê odp³atnoæ za zrzut odpadów sta³ych na
gminne wysypisko mieci w Mi³ocinie w kwocie 7,18 z³
+ 7% VAT za 1 m2.

1) w § 3 uchwa³y ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% zawartoci alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ
prowadzona w zak³adzie (punkcie) gastronomicznym posiadaj¹cym co najmniej 8 w³asnych miejsc
konsumpcyjnych.
2) w § 3 uchwa³y dodaje siê ust. 3 o treci:
3.W okresie od 1 czerwca 2001 r. do 30 wrzenia
2001 r. zezwala siê na sprzeda¿ piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y z przenonych dystrybutorów (nalewaków itp.), ustawionych w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 2 m od lokalu,
w ogródku gastronomicznym przynale¿nym do niego, posiadaj¹cym co najmniej 8 miejsc konsumpcyjnych.
3) w za³¹czniku do uchwa³y wprowadza siê zmianê, jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§3

§2

Wykonanie uchwa³y powier7a siê Zarz¹dowi Gminy Cedry Wielkie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3

§2

§4
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Cedry Wielkie:
1) Nr X/106/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek odp³atnoci za zrzut odpadów sta³ych na
gminnym wysypisku mieci;
2) Nr XII/127/00 z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

417
UCHWA£A Nr II/7/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 22 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/115/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie miasta Ustki miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz sta³ego zakazu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art.12, ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XV/115/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta
Ustki miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz sta³ego zakazu sprze-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

418
UCHWA£A Nr XIX/308/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w Silnie.
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r., o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106, poz. 496 z 1997 r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 48, poz. 550) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Likwiduje siê publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Silnie.
2. Likwidacja nastêpuje z dniem 31 sierpnia 2001 r.
3. Obwód szko³y przejmuje Szko³a Podstawowa w Paw³owie.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

 827 

Poz. 419, 420, 421

419
UCHWA£A Nr XIX/310/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001
roku.
6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

w sprawie utworzenia Szko³y Filialnej w Silnie bêd¹cej
fili¹ Szko³y Podstawowej Paw³owo.
Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1,
2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r.,
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 117, poz.
759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239 i Nr 48, poz. 550) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
1. Tworzy siê podporz¹dkowan¹ organizacyjnie Szko³ê
Filialn¹ SP Paw³owa w Silnie.
2. Szko³a Filialna dotyczy oddzia³u przedszkolnego 6-latków i klas I-III.
3. Obwód Szko³y Filialnej dotyczy miejscowoci:
Gockowice, Objezierze, Silno.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

420
UCHWA£A Nr XIX/311/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie likwidacji Gimnazjum w Nowej Cerkwi.
Na podstawie art. 59 ust 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1,
2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 r.,
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 117, poz.
759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239 i Nr 48, poz. 550) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
1. Likwiduje siê publiczne Gimnazjum w Nowej Cerkwi.
2. Likwidacja nast¹pi z dniem 31 sierpnia 2001 roku
3. Obwód szko³y przejmuje Gimnazjum w Silnie.
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UCHWA£A Nr XXI/156/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Choczewko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Choczewko stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/156/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lutego 2001 r.
STATUT SO£ECTWA CHOCZEWKO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.);
b) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191),
c) Statutu Gminy Choczewo uchwalonego uchwa³¹
Rady Gminy w Choczewie Nr XIII/68/96 z dnia 23
lutego 1996 r.,
d) niniejszego statutu.
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§2
1. So³ectwo po³o¿one jest w gminie Choczewo.
2. W sk³ad so³ectwa Choczewo wchodz¹ wsie: Choczewko, Kurowo.
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
c) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
c) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
d) realizacji inicjatyw spo³ecznych.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji;
b) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ II
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie;
b) so³tys.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, licz¹c od
daty ich wyborów.
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§7
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
wniosek pisemny:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
b) zarz¹du gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 pkt a-b powinno byæ zwo³ywane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki zebrania oraz podanie drugiego terminu zebrania w przypadku braku
quorum.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do udzia³u w zebraniu mieszkañców.
2. Na wniosek co najmniej 1 uprawnionych do g³osowania obecnych na zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/5 uprawnionych do udzia³u w zebraniu mieszkañców,
je¿eli zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w
§ 7 ust. 4.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie so³tysa;
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej;
c) uchwalanie rocznego planu rzeczowo  finansowego oraz uchwalanie programów dzia³ania;
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
e) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
f) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
g) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo  wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
h) realizacja zadañ okrelonych w §3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi so³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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§ 11

1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§ 12
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie rady
gminy i zarz¹du gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i)podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do zarz¹du gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
zarz¹d gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom
organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Rada so³ecka wspomaga so³tysa w realizacji jego zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§ 16
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Radzie so³eckiej przewodniczy so³tys wsi.
§ 17
Wybory so³tysa i rady so³eckiej, z zastrze¿eniem §24,
zarz¹dza rada gminy najpóniej do koñca I kwarta³u roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym odby³y siê wybory do
rady gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zwo³uje zarz¹d gminy. Upowa¿niony cz³onek zarz¹du
gminy dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia §7 ust. 4 i §8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem §19 ust 1.
3. Cz³onek zarz¹du gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej;
b) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich
obradom;
c) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
d) przewodniczenie radzie so³eckiej;
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wniosków o ulgi w zakresie podatków, op³at i innych nale¿noci;
h) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z
wytycznymi zarz¹du gminy;
j) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej dzia³alnoci so³ectwa;
k) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
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Za czynnoci te mo¿e byæ przyznany so³tysowi zwrot
kosztów przejazdu i diet, w wysokoci ustalonej przez
radê gminy;
l) so³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy w Choczewie;
m) na sesjach rady so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§ 22
Do zadañ i kompetencji rady so³eckiej nale¿y:
a) przygotowywanie zebrañ wiejskich i sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ;
b) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
c) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w
ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y zebrania wiejskiego;
d) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
e) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców;
f) wyra¿anie opinii miêdzy zebraniami w ramach upowa¿nieñ udzielonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do zebrania równie¿ zarz¹d gminy.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej, rada gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce,
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej zarz¹dza so³tys, informuj¹c o tym zarz¹d
gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ III
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 25
Rada gminy upowa¿nia organy so³ectw, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

§ 26
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w §25;
c) dotacje celowe z bud¿etu gminy;
d) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych;
e) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
f) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
g) saldo rodków z roku poprzedniego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej wybrany przez zebranie wiejskie.
§ 27
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansowo 
rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹ organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy.
§ 28
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
corocznemu skwitowaniu przez zebranie wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. Poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy §23 ust. 3 i § 24 ust. 1 niniejszego statutu stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ IV
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 29
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje rada gminy i zarz¹d gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli komisji rewizyjnej rady gminy, rady gminy i
skarbnika gminy.
4. Wójt gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz
aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z prawem i niniejszym statutem.
§ 30
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia
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odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie zarz¹d
gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do zarz¹du
gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Zarz¹d gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, podejmuje
uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia co do którego wniesiono sprzeciw i wnosi sprawê pod obrady rady gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 31
Rada gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 32
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Zarz¹d Gminy
wyznacza poszczególnych cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 33
Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez radê gminy.
§ 34
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 35
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

422
UCHWAA Nr XIX/135/2001
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Suchy D¹b za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041)  Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy Suchy D¹b
z wykonania bud¿etu za 2000 rok, stanowi¹ce za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczcy
Rady Gminy
R. Barchan

423
UCHWA£A Nr XIX/137/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy Suchy D¹b na rok
2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 88, poz. 985 i Nr 91,
poz. 1009) Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy w Suchym Dêbie Nr XVIII/126/
2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy Suchy D¹b na rok 2001 dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. Okrelone w § 1 ust. 1 dochody bud¿etu gminy zwiêksza siê do kwoty 5.446.889,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Okrelone w § 1 ust. 2 wydatki bud¿etu gminy zwiêksza siê do kwoty 5.486.889,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczcy
Rady Gminy
R. Barchan

424
UCHWA£A XXV/23/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowo  przemys³owej w
miejscowoci £ebieniec gm. Wicko.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art.18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z
* Za³¹cznik Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041)
w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes
publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XV/4/2000 Rady
Gminy Wicko z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci £ebieniec gm.
Wicko Rada Gminy w Wicku uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy us³ugowo 
przemys³owej w miejscowoci £ebieniec gm. Wicko.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne dla stref funkcjonalnych i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte
w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami
od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1.
2) ustalenia ekologiczne  2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3.
4) ustalenia form zabudowy  4.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5.
6) ustalenia zasad parcelacji  6.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacje o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
§2
1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem uchwalonym
niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia
ogólne  OG, o których mowa w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa w § 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub
ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie
stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹
materiê nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa w § 1 ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym
poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§3
1. Uchwala siê rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci £ebieniec w
skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej

uchwa³y. Rysunek planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
2) dominanta przestrzenna  obiekt (grupa obiektów)
o szczególnych wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu) wyranie odró¿niaj¹cy siê od otaczaj¹cej zabudowy form¹ ca³ego obiektu lub gabarytami (np. wysokoci¹). Tak¿e obiekt pojedynczy
(grupa obiektów) o szczególnych wymaganiach budowlanych w obszarze niezabudowanym i niezas³oniêty drzewami. Obiekty uznane za dominanty przestrzenne (w rozumieniu planu) nie s¹ wyznacznikami wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu) i typu
zabudowy (w rozumieniu planu) dla obiektów (terenów) s¹siaduj¹cych,
3) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi
ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹ doby,
4) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê), którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
5) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz
lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji
funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej
na danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji
na nim innych funkcji,
6) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi owiaty,
us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej, rekreacji i
wypoczynku,
7) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie) dzia³alnoæ produkcyjna, przemys³owa, magazynowa, sk³adowa, us³ugowa, a tak¿e tereny przeznaczone dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
8) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹, urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym
terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
9) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy, wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia budynków, nawierzchni utwardzonych,
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10) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard
warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci
obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
11) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 15 osób,
12) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 
obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z zastosowaniem w miejscach eksponowanych materia³ów wykoñczeniowych trwa³ych o wysokiej jakoci,
takich jak np.: kamieñ naturalny, ceramika, masy sztukatorsko-tynkarskie, wszelkie materia³y uzyskiwane
dziêki tradycyjnym technologiom rzemielniczym,
13) obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki.
14) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
15) strefa OW1 wzglêdnej ochrony archeologiczno 
konserwatorskiej  okrelony w ustaleniach planu
obszar wystêpowania stanowisk archeologicznych
ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury. Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie ladów osadniczych poprzez prowadzenie archeologicznych badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu w zakresie okrelonym ka¿dorazowo przez WKZ.
16) strefa OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej  okrelony w ustaleniach planu obszar
wystêpowania stanowisk archeologicznych ujêtych w
ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony
dóbr kultury. Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie ladów osadniczych poprzez prowadzenie nadzoru archeologicznego nad realizacj¹ robót ziemnych po zakoñczeniu których, teren mo¿e byæ
trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych w wyniku nadzoru ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych w zakresie okrelonym przez WKZ,
17) teren elementarny  fragment terenu wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny:
wszystkie tereny objête planem nale¿¹ do którego z

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie do dwu terenów elementarnych,
typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem.
Typu zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty okrelone w
ustaleniach planu jako posiadaj¹ce niezgodn¹ z ustaleniami planu kompozycjê obiektu (w rozumieniu planu) oraz obiekty okrelone w ustaleniach planu jako
dominanta przestrzenna (w rozumieniu planu).
wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce do
powierzchni dzia³ki,
wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi
komunikacyjnej,
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego i
budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Zagospodarowaniem tymczasowym s¹ tak¿e tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Reklama (w rozumieniu planu) dopuszczona na czas
okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym
(w rozumieniu planu),
zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku wiejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty),
zieleñ izolacyjna  dostatecznie szeroki (min. 10 m)
pas lub zwarta grupa drzew i krzewów (biogrupa), od-
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dzielaj¹ca  równie¿ optycznie  obiekty i tereny o niekorzystnym oddzia³ywaniu na rodowisko i fizjonomiê krajobrazu. Rolê zieleni izolacyjnej mo¿e pe³niæ p³at lasu lub
zadrzewienia.
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów szkodliwych prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów szkodliwych istniej¹cych jest dopuszczalna pod
warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów poprodukcyjnych w sposób umo¿liwiaj¹cy
niezorganizowan¹ emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery.
2.4.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy. Wycinka wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych wymaga ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu) na terenie inwestycji.
2.5.Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu planu), o której mowa
w ustaleniu 2.4.OG. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni (w rozumieniu
planu) w drodze porozumienia inwestora z Zarz¹dem Gminy.
2.6.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.7.Wzd³u¿ cieków na terenach niezabudowanych obowi¹zuj¹ nasadzenia w formie zwartej grupy drzew i
krzewów (biogrupy) o zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym.
2.8.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej gminy i
dojazdów.
2.9.Zasób zieleni (w rozumieniu planu) bêd¹cy zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu planu) mo¿e byæ likwidowany w zwi¹zku z realizacj¹
zagospodarowania zgodnego z planem.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Dla obiektów o niezgodnej z ustaleniami planu kompozycji obiektu (w rozumieniu planu) lub kompozycji zespo³u (w rozumieniu planu) ustalenie to
obowi¹zuje do czasu wyburzenia tych obiektów/
zespo³ów lub ich przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.
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3.2.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy
nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do
typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej,
kompozycji zespo³u zabudowy i obowi¹zuj¹cych
linii zabudowy.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5:
5.1.Ustala siê strefê OW1 (w rozumieniu planu)
wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, oznaczon¹ na rysunku planu.
5.2.Ustala siê strefê OW (w rozumieniu planu) wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej,
oznaczon¹ na rysunku planu.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Wtórna parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga
opracowania projektu podzia³u nieruchomoci, na
której mo¿e nast¹piæ zmiana warunków obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹cego przedmiotow¹ nieruchomoæ i obszar, bezporednio s¹siaduj¹cy z nieruchomoci¹ podlegaj¹c¹ parcelacji.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie
tymczasowe (w rozumieniu planu) nie mog¹ stanowiæ dostêpu do drogi publicznej dla terenów
przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy
takie place lub dojazdy s¹ zgodne z planem.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne -7:
7.1.Wójt Gminy mo¿e odmówiæ lokalizacji obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego
zagro¿enia dla rodowiska.
7.2.Zainwestowanie i u¿ytkowanie istniej¹ce legalnie
w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje
siê za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej. Niezgodne z planem istniej¹ce legalnie budynki mog¹ byæ poddawane
remontom i modernizacji bez prawa powiêkszania
kubatury budynku.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1. Obszar planu obs³ugiwany jest przez uk³ad dróg i ulic
oznaczonych na rysunku planu jako KD stanowi¹cych
g³ówny uk³ad uliczny, w sk³ad którego wchodz¹ ulice kategorii D oznaczone na rysunku planu.
8.2.Poszczególne tereny elementarne obs³ugiwane s¹
przez ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce wewnêtrzny
uk³ad komunikacyjny, w sk³ad którego wchodz¹
ulice, oznaczone na rysunku planu jako KWD oraz
ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu
jako KXP.
8.3.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc
postojowych.
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8.4.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 8.3.OG.:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce  w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków,
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego.
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o
powierzchni u¿ytkowej do 40 m 2.
8.5.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej.
8.6.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.3.OG., 8.4.OG., 8.5.OG. jest
niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê
inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb
parkingowych w drodze porozumienia z Zarz¹dem
Gminy.
8.7.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿
3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3
lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach 8.3.OG 8.4.OG, 8.5.OG, 8.6.OG. W pozosta³ych przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia
lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Linie regulacyjne ulic i dojazdów wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej. Sieæ wodoci¹gowa winna byæ wyposa¿ona w hydranty dla celów ochrony przeciwpo¿arowej.
9.3.Na cele zaopatrzenia w wodê rezerwuje siê teren
oznaczony na rysunku planu jako WZ. G³ówne, istniej¹ce zak³adowe ujêcie wody zlokalizowane jest
na terenie elementarnym 06.04.PP. Docelowo planuje siê zasilanie ca³ego terenu objêtego opracowaniem planu ze znajduj¹cego siê w pobli¿u ujêcia wody dla £eby oraz okolicznych wsi.
9.4.Wyklucza siê zrzut cieków komunalnych i innych
do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez
oczyszczenia do wód powierzchniowych.
9.5.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
9.6.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ przepompowni oraz
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oczyszczalni cieków rezerwuje siê tereny oznaczone na rysunku planu jako NO.
9.7.Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o innym u¿ytkowaniu
powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych.
Obowi¹zuje lokalizacja odpowiednich separatorów zanieczyszczeñ na terenie inwestora lub zgodnie z ustaleniem OG.9.1.
9.8.Ustala siê rozbudowê sieci i urz¹dzeñ do przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ zabudowy na
ca³ym obszarze planu.
9.9.Ustala siê przebudowê istniej¹cej sieci 15 kV przesy³u energii elektrycznej na ca³ym obszarze planu.
9.10.Na cele lokalizacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ rezerwuje siê tereny oznaczone na
rysunku planu jako EE.
9.11.Modernizacjê i przebudowê sieci energetycznych
przeprowadza siê zgodnie z zasadami okrelonymi w ustaleniu OG.9.1.
9.12.Utylizacja odpadów sta³ych komunalnych poza terenem planu.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10:
10.1.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w
zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe 
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
11) informacje  11:
11.1.Teren opracowania planu s¹siaduje z terenami
ujêæ wody. Ca³y obszar opracowania planu znajduje siê w projektowanej poredniej strefie
ochrony ujêæ wody. Do czasu wybudowania kolektora t³ocznego do oczyszczalni w £ebie odprowadzenie cieków z terenu objêtego opracowaniem planu jest mo¿liwe do istniej¹cej, zak³adowej oczyszczalni na terenie elementarnym
06.04.PP. Docelowo planuje siê odprowadzenie
cieków socjalno-bytowych do oczyszczalni w
£ebie.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistyczne dla poszczególnych stref morfoplanistycznych wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na obszarze ca³ego miasta:
1. Dla strefy UU, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne -1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu): komercyjna (w rozumieniu planu) us³ugowa.
1.2.Sporód funkcji komercyjnych (w rozumieniu
planu) dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug
i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej. Mieszkania dopuszcza siê wy³¹cznie jako
towarzysz¹ce obiektom us³ugowym.
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1.4.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego o charakterze us³ugowym takich jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. Pozosta³e formy budynków zamieszkania zbiorowego
s¹ wykluczone.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
pogorszyæ stan rodowiska (w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji, Dz. U. Nr 93, poz. 589),
za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
2.2.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Zakaz lokalizacji gara¿y jednokondygnacyjnych
na poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara¿y wbudowanych w skarpy,
b) zespo³ów gara¿y do 5 miejsc postojowych,
c) zespo³ów gara¿y zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 5
miejsc postojowych i spe³niaj¹cych warunek
u¿ytkowego wykorzystania dachów,
d) uzupe³nieñ kompozycji istniej¹cych zespo³ów gara¿y.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
2. Dla strefy MN uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu):
mieszkalnictwo.
1.2.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu). Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy
s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu) i wykazania przez inwestora braku
zagro¿enia obni¿enia standardu warunków
mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
1.3.Na dzia³kach budowlanych przeznaczonych pod
zabudowê:
a) po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny,
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b) oraz po³o¿onych przy ulicach tworz¹cych wewnêtrzny uk³ad uliczny i o szerokoci co najmniej
12 m w liniach rozgraniczaj¹cych, dopuszcza siê
lokalizacjê obiektów o funkcjach komercyjnych
(w rozumieniu planu) i adaptacjê na cele funkcji
komercyjnych (w rozumieniu planu) obiektów istniej¹cych lub ich czêci. Na pozosta³ych dzia³kach obowi¹zuje wy³¹cznie lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z urz¹dzeniami infrastruktury
niezbêdnej dla prawid³owego funkcjonowania
zespo³u zabudowy.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu (w rozumieniu planu).
1.5.Wyklucza siê lokalizacje obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m 2.
1.6.Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y, stacji paliw i wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
1.7.Dopuszcza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe gospodarstw domowych, jak domy
dziecka, domy rencisty, internaty i domy studenckie. Inne formy budynków zamieszkania zbiorowego mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako podstawowy uk³ad uliczny.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska (w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji, Dz.U. Nr 93,
poz. 589), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie.
3.2.Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty
przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê
zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz obiekty zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu), istniej¹cego w dniu uchwalenia niniejszego planu.
3.3.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy w sytuacji, gdy przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w
rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy.
3.4.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na terenach
zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ rolê
dominanty, a obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla ww.
obiektów stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
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3.5.Z zastrze¿eniem ustalenia 3.4., na obszarze niezabudowanym gdy rysunek planu nie okrela
przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w
odleg³oci 6m od granicy dzia³ki.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej. Ustalenie nie dotyczy
obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o
szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu).
4.2.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego
budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli
budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy i spe³nia warunki typu
zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie drogi lub dojazdu do
ka¿dej dzia³ki budowlanej.
6.2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu):
a) wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu do dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹ dostêp do drogi;
b) dla obs³ugi co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje wydzielenie drogi
jako elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i
maks. 12 m;
c) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 nowych dzia³ek
budowlanych obowi¹zuje wydzielenie dojazdu jako elementu wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego z zachowaniem szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych min. 5 i maks. 8 m;
d) w przypadku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) terenu o powierzchni wiêkszej ni¿
1 ha powierzchnia przeznaczona pod drogi i
place nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿
150 m2 wymaga zapewnienia dodatkowo na
dzia³ce inwestora miejsc postojowych w iloci
1 miejsce postojowe na ka¿de kolejne 30 m 2
powierzchni ca³kowitej budynku.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
3. Dla strefy UG, uchwala siê, z zastrze¿eniem § 2, ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu) i mieszkaniowe.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
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na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali, Dz.U. Nr 85, poz. 388
z pón. zmianami).
1.3.Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych ni¿ wolno stoj¹ca i bliniacza form
zabudowy jednorodzinnej.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich. Zakaz
rozbudowy obiektów inwentarskich istniej¹cych.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania
zbiorowego za wyj¹tkiem moteli i schronisk turystycznych.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska (w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w
sprawie okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji, Dz.U. Nr 93,
poz. 589), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta.
c) obs³ug¹ lub remontem sprzêtu budowlanego i
rodków transportu oraz stacji paliw p³ynnych.
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300m2, na których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w
rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w
formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy),
zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25m2.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu.
3.2.Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) o charakterze niekomercyjnym nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Obiekty te pe³ni¹ funkcjê
dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a
linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww. obiektów
stanowi liniê nieprzekraczaln¹.
3.3.Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyzna-
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czonej od strony ulic i placów w odleg³oci 6 m od
granicy dzia³ki.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni
wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego pod drogi, place i dojazdy nie mo¿e
przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
4. Dla strefy PP, uchwala siê, z zastrze¿eniem §2, ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje komercyjne (w rozumieniu planu).
1.2.Zakaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty tych funkcji mog¹ byæ poddawane remontom
i modernizacji bez prawa powiêkszania kubatury budynku. Rozbudowa istniej¹cych budynków
funkcji chronionych jest dopuszczalna w ramach
modernizacji i tylko o pomieszczenia niezbêdne
dla podniesienia standardu u¿ytkowego i bezpieczeñstwa w budynku (np. toalety, klatka schodowa).
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m 2, na
których lokalizuje siê obiekty funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni
dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
2.2.Wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych o dostêpie
ogólnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych i ulic oraz wzd³u¿ cieków i otwartych
rowów melioracyjnych obowi¹zuje powiêkszanie zasobu zieleni.
3) Ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni
wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego pod drogi, place i dojazdy ogólnodostêpne nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni
terenu parcelacji.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala
siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:

8.1.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu
planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe podlega wymogom okrelonym w ustaleniu
8.4. OG.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9:
9.1.Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w
urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych
obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na dzia³ce inwestora.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla strefy LS uchwala siê, z zastrze¿eniem §2, ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  lenictwo.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe", dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych w planie,
obowi¹zuj¹ce na obszarze planu uchwalonym niniejsz¹
uchwa³¹.
1. Dla terenu elementarnego 06.01.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.NO dla przepompowni cieków wraz
z niezbêdnym dojazdem.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oznaczon¹ na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
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a) dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
d) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m.
e) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku: 250 m2.
5) Ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
2. Dla terenu elementarnego 06.02.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. KWD, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.ZP, dla zieleni parkowej z wjazdami
do poszczególnych posesji.
1.3.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.ZP, dla zieleni parkowej z wjazdami
do poszczególnych posesji.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy
posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
3.2.Za niezgodn¹ z planem ustala siê lokalizacjê
obiektu oznaczonego na rysunku planu, po³o¿onego na dzia³ce nr 191/3.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m.
d) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 250 m2.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
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6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu jako 1.1.KWD ustala siê:
a) klasê D  ulica dojazdowa,
b) przekrój 1/2, tj. jednojezdniowy, dwupasowy
dla prêdkoci projektowej 30 km/godz,
c) parkowanie w zatokach parkingowych,
d) chodniki obustronne o szerokoci 2 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê,
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
3. Dla terenu elementarnego 06.03. UU uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1: nie ustala siê.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu
planu).
2.2.Ustalenie 2.1. nie dotyczy terenu ulic i terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
oznaczon¹ na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
4. Dla terenu elementarnego 06.04.PP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. NO dla oczyszczalni cieków.
1.2.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.WZ dla ujêcia wody wraz ze stacj¹
hydroforow¹.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3. ZI dla zieleni izolacyjnej (w rozumieniu planu).
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. ZI dla zieleni izolacyjnej (w rozumieniu planu).
1.5.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. ZI dla zieleni izolacyjnej (w rozumieniu planu).
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1.6.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako 1.6. EE dla trafostacji 15/0,4 kV.
1.7.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.7. NO dla przepompowni cieków.
1.8.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.8. KWD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
1.9.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.9. KWD o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m, dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
1.10.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku
planu jako 1.10. KWD o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych min. 10 m, dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej oraz parkingu.
1.11.Rezerwacja terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
istniej¹cej w dniu uchwalenia planu drogi, oznaczonego na rysunku planu jako 1.11. K W D ,
dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne  2:
1.1.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu.
2.2.Place utwardzone zwi¹zane z funkcjami komercyjnymi (w rozumieniu planu) oraz obs³ug¹
transportu wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce oczyszczaniu wód opadowych, zlokalizowane na dzia³ce inwestora.
2.3.Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych w dniu
uchwalenia planu grup zalesieñ i zadrzewieñ
oraz ich wzbogacenie i przekszta³cenie w biogrupy, okrelone w ustaleniu morfoplanistycznym 2.1. dla strefy PP.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego, oznaczonego na rysunku planu jako 4.1., dopuszcza siê rozbudowê kubaturow¹, istniej¹cego w
dniu uchwalenia planu, budynku o funkcji chronionej (w rozumieniu planu).
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala
siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
5. Dla terenu elementarnego 06.05.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
istniej¹cej w dniu uchwalenia planu drogi, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. KWD, dla
ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
1.2.Rezerwacja terenu w liniach rozgraniczaj¹cych
istniej¹cej w dniu uchwalenia planu drogi, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. KWD, dla
ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu
planu).
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
6. Dla terenu elementarnego 06.06.LS uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Zakaz lokalizacji zabudowy.
2) ustalenia ekologiczne  2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
nie ustala siê.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
7. Dla terenu elementarnego 06.07.UG uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.ZP dla zieleni parkowej.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 12 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWD, dla ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3. NO dla przepompowni cieków.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. EE dla trafostacji 15/0,4 kV.
2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza siê
zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
2.2.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje
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lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹.
2.4.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 800 m2
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej
grupy drzew i krzewów zajmuj¹cej co najmniej
3% powierzchni dzia³ki i nie mniej ni¿ 40 m2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 12,5 m.
d) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 300 m2.
e) szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu jako 1.2.KWD ustala siê:
a) klasê D  ulica dojazdowa,
b) przekrój 1/2, tj. jednojezdniowy, dwupasowy
dla prêdkoci projektowej 30 km/godz,
c) chodniki jednostronne o szerokoci 2m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
8. Dla terenu elementarnego 06.08.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu o szerokoci 12 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.1.KWD, dla drogi wewnêtrznej dojazdowej.
1.2.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KXP, dla ci¹gu pieszo  jezdnego.
1.3.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KXP, dla ci¹gu pieszo  jezdnego.
1.4.Rezerwacja terenu o szerokoci 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.KXP, dla ci¹gu pieszo  jezdnego.
1.5.Rezerwacja terenu o szerokoci 12 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.5.KXP, dla ci¹gu pieszo  jezdnego.
1.6.Rezerwacja terenu o szerokoci 5 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, oznaczonego na rysunku planu jako 1.6.KX, dla ci¹gu pieszego.
1.7.Rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako 1.7.KWD, w liniach rozgraniczaj¹cych
istniej¹cej w dniu uchwalenia planu drogi dla
ulicy wewnêtrznej dojazdowej.
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2) ustalenia ekologiczne  2:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu). Dopuszcza
siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni (w rozumieniu
planu).
2.2.Ustalenie 2.1.nie dotyczy terenu ulic i terenów
przeznaczonych pod urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2.3.Na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) dach stromy (w rozumieniu planu),
b) g³ówne po³acie dachu nachylone pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m.
d) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 200 m2.
e) szerokoæ frontu budynku od strony ulicy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu jako 1.1.KWD ustala siê:
a) klasê D  ulica dojazdowa,
b) przekrój 1/2, tj. jednojezdniowy, dwupasowy
dla prêdkoci projektowej 30 km/godz,
c) chodnik jednostronny o szerokoci 2 m.
8.2.Dla ci¹gów pieszo  jezdnych KXP ustala siê:
a) minimaln¹ szerokoæ wjazdu na ulicê 5 m
(jak wjazd bramowy),
b) minimaln¹ szerokoæ nawierzchni utwardzonej 5 m;
c) plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej o powierzchni minimalnej 12 m na 12 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
9. Dla terenu elementarnego KD.01.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m.
2) ustalenia ekologiczne 2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
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7) ustalania planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej 40
km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika jednostronnego o szerokoci 1,5 m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
10. Dla terenu elementarnego KD.02.D uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne 2: nie ustala siê.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3: nie ustala
siê.
4) ustalenia form zabudowy  4: nie ustala siê.
5) inne ustalenia dóbr kultury  5: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji  6: nie ustala siê.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy jako jednojedniowej, dwupasowej o prêdkoci projektowej
40 km/godz.
8.2.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny D 1/2.
8.3.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika jednostronnego o szerokoci 1,5m.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9: nie
ustala siê.
10) Inne ustalenia stanowi¹ce  10: nie ustala siê.
Rozdzia³ 3. Przepisy koñcowe
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 25% dla ca³ego obszaru objêtego planem.
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Wicku i skierowania do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
J. Woronowicz
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UCHWA£A NR XXIII/195/ 01
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego fragmentu wsi Koszwa³y dzia³ki
nr 258/5, 258/6 i 260 w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279)
oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1977 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Cedrach Wielkich
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cy fragment wsi Koszwa³y dzia³ki
nr 258/5, 258/6 i 260 w gminie Cedry Wielkie.
§2
1. Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1.U.  pow. 3,31 ha  przeznacza siê na cele us³ug handlu, rzemios³a, gastronomii, us³ug podró¿nych i us³ug
innych; uci¹¿liwoæ funkcji us³ugowej nie powinna wykraczaæ poza granice lokalizacji (na granicy lokalizacji
poziomu ha³asu maks. 55/45/ dB). Przy lokalizacji funkcji us³ugowej nie powoduj¹cej przekroczeñ wartoci
normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu
dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej jako
uzupe³nienia funkcji us³ugowej; dla projektowanej zabudowy nale¿y zachowaæ odleg³oæ wyznaczon¹ lini¹
zabudowy jak na rysunku planu (min. 25 m od projektowanej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 7).
Forma architektoniczna budynków powinna nawi¹zywaæ do miejscowej tradycji architektonicznej. Ustala
siê dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy 11,0 m do kalenicy g³ównej oraz obowi¹zuj¹cy kszta³t dachu wielospadowy symetryczny o k¹cie nachylenia min. 30°
i maks. 50° mansardowy.
Intensywnoæ zabudowy maks. 1,2.
2.KD 1/2  pow. 0,07 ha  przeznacza siê na cele komunikacji  drogê dojazdow¹ do obs³ugi terenów us³ugowych 1.U o min. szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12m z w³¹czeniem do drogi krajowej nr 7; ustala
siê w³¹czenie do drogi krajowej przez jeden wlot (typ
T z pasami w³¹czeñ i wy³¹czeñ). Wody opadowe po
oczyszczeniu wprowadziæ do rowu przebiegaj¹cego
przez teren planu za zgod¹ w³aciciela rowu po uzyskaniu pozwolenia wodno  prawnego.
3.KD 1/2  pow. 0,09 ha  droga dojazdowa do bezporedniej obs³ugi terenu 1.U. i dzia³ki s¹siedniej nr 258/7.
Droga 3KD 1/2 o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych obejmuje równie¿ istniej¹c¹ drogê gruntow¹ zlokalizowan¹ na dzia³ce nr 258/4.
2. Zasady obs³ugi komunikacji:
Teren objêty planem wraz z dzia³k¹ przyleg³¹ nr 258/7
winien byæ obs³ugiwany przez jeden wylot do drogi
nr 7 w miejscu jak na rysunku planu. Skrzy¿owanie
drogi krajowej nr 7 i drogi dojazdowej winno byæ wykonane jako skrzy¿owanie skanalizowane z pasami
w³¹czeñ i wy³¹czeñ na trasie drogi nr 7. Istniej¹ce w³¹cznie drogi gruntowej przed projektowanym skrzy¿owa-
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niem (od strony Gdañska) nale¿y zlikwidowaæ i w³¹czyæ do drogi serwisowej 3.KD 1/2. Droga serwisowa
przebiega wzd³u¿ drogi krajowej nr 7 i s³u¿y do bezporedniej obs³ugi terenów dzia³ek nr 260, 258/5, 258/6 i
258/7. Rozwi¹zanie parametrów technicznych drogi i
skrzy¿owania zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  w³¹czenie w istniej¹cy uk³ad
gminnej sieci wodoci¹gowej,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  projektowanym uk³adem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
cieków zlokalizowanej we wsi Koszwa³y,
c) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo,
z terenów utwardzonych po oczyszczeniu  zgodnie
z wymogami ochrony rodowiska  odprowadzenie
do rowu przebiegaj¹cego przez teren opracowania,
za zgod¹ w³aciciela rowu i po uzyskaniu pozwolenia wodno  prawnego,
d) zaopatrzenie w gaz  docelowo mo¿liwoæ zasilania
gazem ziemnym w przypadku realizacji gminnego
uk³adu sieci gazowej,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a,
f) elektroenergetyka  w³¹czenie do istniej¹cego uk³adu zasilania,
g) usuwanie odpadów sta³ych  w miejscu i sposób
wskazany przez Urz¹d Gminy.
4. Uwarunkowania inne:
a) projekt zagospodarowania dzia³ki/dzia³ek us³ugowych nale¿y opracowaæ w pe³nej problematyce
bran¿owej,
b) z uwagi na po³o¿enie terenu na obszarze chronionego krajobrazu ¯u³aw Gdañskich w projektach zabudowy i zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ zakazy i nakazy zawarte w Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.,
c) zagospodarowanie terenu oraz wprowadzone funkcje us³ugowe winny uwzglêdniaæ uci¹¿liwoci od
istniej¹cej drogi krajowej, poprzez ewentualne wprowadzenie zabezpieczeñ,
d) nale¿y przeznaczyæ co najmniej 20% powierzchni
pod zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹ oraz zachowaæ
istniej¹ce drzewa rosn¹ce wzd³u¿ rowów.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:1000.
Na rysunku planu okrelono:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 numer kolejny terenu w obszarze planu i symbol projektowanych funkcji.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 10%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-
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skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie zatwierdzony Uchwa³¹
Nr VI/38/94 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 34).
§7
Uchyla siê w ca³oci Uchwa³ê Rady Gminy w Cedrach
Wielkich Nr XIX/165/2000 z dnia 29 listopada 2000 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski
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UCHWA£A Nr III/10/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie miasta na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 1996 r. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, 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, Nr 91, poz. 1009
i Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwiêksza siê dochody bud¿etu miasta o kwotê
346.581 z³ w tym:
 dochody w³asne 337.300 z³,
 dotacja celowa z funduszy celowych 9.281 z³.
Zmniejsza siê dochody bud¿etu miasta o kwotê
501.644 z³ w tym:
 subwencje ogólne 146.925 z³,
 dochody w³asne 354.719 z³.
oraz dokonuje siê przeniesieñ dochodów w wysokoci 212.000 z³ miêdzy rozdzia³ami w tym samym dziale.
Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik
Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
*Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§2
Zwiêksza siê wydatki bud¿etu miasta o kwotê 276.581 z³
oraz dokonuje siê przeniesieñ wydatków w wysokoci
15.910 z³ miêdzy dzia³ami.
Szczegó³owy podzia³ wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2*
do niniejszej uchwa³y.

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, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1

Po dokonanych zmianach bud¿et miasta zamyka siê:
a) po stronie dochodów kwot¹ 21.315.462 z³ w tym:
dotacje na zadania zlecone
918.140 z³
b) po stronie wydatków kwot¹ 21.747.106 z³ w tym:
na zadania zlecone
918.140 z³.

W Uchwale Nr XIII/422/99 Rady Miasta Gdañska z dnia
26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia miesiêcznych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych
nale¿¹cych do mieszkaniowego zasobu Gminy Gdañsk
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê § 1 pkt 2.

§4

§2

§3

Bud¿et miasta na 2001 rok zamyka siê niedoborem w
wysokoci 431.644 z³.
§5
Na udzielanie po¿yczek dla wspólnot mieszkaniowych
przeznacza siê kwotê 30.000 z³ oraz z tyt. porêczenia kredytu udzielonego dla UTBS zabezpiecza siê kwotê
70.000 z³.
§6
ród³o pokrycia niedoboru bud¿etu miasta, rodki na
po¿yczki dla wspólnot oraz zabezpieczenie porêczenia
stanowi nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych w kwocie
 531.644 z³.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

427
UCHWA£A Nr XXXIV/1080/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIII/422/99 Rady Miasta
Gdañska z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia
miesiêcznych stawek czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych nale¿¹cych do mieszkaniowego zasobu Gminy Gdañsk.
Na podstawie art. 26 i 26a w zwi¹zku z art. 25 ustawy z
dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787;
zm. Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r.
Dz. U. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1317) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
*Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, w prasie lokalnej i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
og³oszenia z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
428
UCHWA£A Nr XXXIV/1081/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Gdañska
Nr XXIX/836/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie
ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. 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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 1041), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
26 lutego 1982 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 1988 r. Nr 27,
poz. 195; zm.: z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1991 r. Nr 100,
poz. 442; z 1993 r. Nr 11, poz. 50; z 1994 r. Nr 111,
poz. 536; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 54,
poz. 348, Nr 160, poz. 1085; z 1998 r. Nr 108, poz. 668,
Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXIX/836/2000 z dnia
30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych
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oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) pkt VI. otrzymuje nowe brzmienie:
L.p.
A
B
C
D
E

F

G

H

I
J
K
L

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

VI. ULGI W OP£ATACH ZA PRZEJAZDY JEDNORAZOWE.
1. Uprawnienia do przejazdów bezp³atnych:

OSOBY UPRAWNIONE

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA

Radni Miasta Gdañska
Dzieci do lat 4
Inwalidzi o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci (I grupa i osoby o
ca³kowitej niezdolnoci do pracy i niezdolnoci
do samodzielnej egzystencji) oraz towarzysz¹cy
im opiekun
Ociemniali oraz towarzysz¹cy im przewodnicy
Osoby, które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia
Dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18 nie objêta
obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy im
opiekun

Legitymacja radnego
Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
Legitymacja osoby niepe³nosprawnej wydana przez
Wojewódzki Zespó³ ds Orzekania o Stopniu
Niepe³nosprawnoci z wpisem o ca³kowitej niezdolnoci do
pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja z wpisem I gr.
inwalidzkiej i aktualny odcinek renty
Legitymacja Polskiego Zwi¹zku Ociemnia³ych i Niewidomych
Dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ i wiek osoby
W wieku do lat 7 zawiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ wydane przez lekarza specjalistê z
publicznego lub niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, a w
wieku powy¿ej
7 lat  orzeczenie z Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej o
niepe³nosprawnoci i odroczeniu obowi¹zku szkolnego

Uczniowie klas integracyjnych kwalifikuj¹cy siê
do szkó³ specjalnych, dzieci uczêszczaj¹ce do
przedszkoli specjalnych oraz towarzysz¹cy im
opiekun na trasie: miejsce zamieszkania 
placówka owiatowa
Opiekunowie dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej
do szkó³ specjalnych, dzieci uczêszczaj¹cych do
przedszkoli specjalnych oraz kwalifikuj¹cych siê
do nich uczniów klas integracyjnych bez
towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka
lub w drodze po dziecko) - prawo to przys³uguje
na trasie: miejsce zamieszkania  placówka
owiatowa

Legitymacja szkolna i zawiadczenie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ

Uczniowie tzw. szkó³ ¿ycia oraz towarzysz¹cy
im opiekun
Honorowi dawcy krwi I stopnia

Legitymacja szkolna i zawiadczenie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ
Legitymacja Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi
I stopnia
Bilet wolnej jazdy

Zawiadczenie placówki owiatowej okrelaj¹ce jej adres i
miejsce zamieszkania dziecka

Pracownicy ZKM i cz³onkowie ich rodzin, w
zakresie ustalonym w uk³adzie zbiorowym pracy
Osoby poszkodowane przez III Rzeszê
Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
zamieszka³e w Gdañsku
III Rzeszê

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych:
L.p.
A
B
C

D

OSOBY UPRAWNIONE
Uczniowie szkó³ podstawowych,
ponadpodstawowych, i policealnych
do ukoñczenia 24 roku ¿ycia
Dzieci w wieku 4 do 7 lat
M³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem oraz
m³odzie¿ niepe³nosprawna w wieku od
18 do 30 lat
Emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w
stosunku pracy powoduj¹cym
zawieszenie wiadczeñ emerytalnych
wzglêdnie rentowych oraz ich
wspó³ma³¿onkowie, na których
emeryci lub rencici otrzymuj¹ dodatki
rodzinne przed ukoñczeniem 70 lat
¿ycia

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY
UPRAWNIENIA
Legitymacja szkolna
Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
Orzeczenie lub legitymacja wydana przez
Wojewódzki Zespó³ ds Orzekania o Stopniu
Niepe³nosprawnoci
Legitymacja ZUS i dokument ze zdjêciem lub
legitymacja wydana przez Wojewódzki Zespó³ ds
Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci oraz
aktualny odcinek renty lub emerytury

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego
lub ulgowego nastêpuje na podstawie aktualnych i wa¿nych dokumentów odpowiednich dla
rodzaju i zakresu uprawnieñ.
4. Postanowienia okrelone w pkt VI.1 i VI.2 nie
ograniczaj¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
2) pkt VII otrzymuje nowe brzmienie:
VII. UPRAWNIENIA DO ZAKUPU BILETÓW OKRESOWYCH.
1. Do korzystania z biletów okresowych pe³nop³atnych o niekontrolowanej iloci przejazdów
uprawnieni s¹ wszyscy pasa¿erowie.
2. Z biletów miesiêcznych ulgowych o niekontrolowanej iloci przejazdów mog¹ korzystaæ pasa¿erowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.

L.p.

A

B

C

D

Poz.
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3. Do korzystania z biletów semestralnych i wakacyjnych o niekontrolowanej iloci przejazdów
wa¿nych we wszystkie dni tygodnia uprawnieni s¹:
a) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych  do ukoñczenia 24
roku ¿ycia,
b) studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych
c) dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkoli.
3) dodaje siê pkt. VIII w brzmieniu:
VIII. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA WYNIKAJ¥CYCH Z
PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEÑ OSÓB
KORZYSTAJ¥CYCH Z BEZP£ATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW RODKAMI GMINNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
1. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób upowa¿nionych do przejazdów bezp³atnych:
DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY
UPRAWNIENIA

OSOBY UPRAWNIONE
Senatorowie, pos³owie na Sejm
(art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu pos³a i senatora  Dz.U. Nr 73,
poz. 350)
Inwalidzi wojenni i wojskowi
(art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin  tekst jednolity: Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68)
Przewodnicy towarzysz¹cy inwalidom wojennym i
wojskowym, zaliczonym do I gr. Inwalidzkiej
(art. 16 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin  tekst jednolity: Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68)
Dzieci i m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szkó³ specjalnych
oraz towarzysz¹cy im opiekun na trasie: miejsce
zamieszkania  placówka owiatowa
(art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty  Dz.U. Nr 95, poz. 425)

Legitymacja pos³a, senatora

Ksi¹¿eczka inwalidy wojennego
(wojskowego) wystawiona przez w³aciwy
organ ZUS lub legitymacja Zwi¹zku
Inwalidów RP
Dokument stwierdzaj¹cy inwalidztwo wojenne
lub wojskowe i zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej osoby podlegaj¹cej opiece
Legitymacja szkolna i zawiadczenie
stwierdzaj¹ce niepe³nosprawnoæ

2. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób do przejazdów ulgowych:
L.p.

A

B

OSOBY UPRAWNIONE
Kombatanci
(ar. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950)
Studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych
(art. 153 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o
szkolnictwie wy¿szym  Dz.U. Nr 65, poz. 385 oraz
art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych
szko³ach zawodowych  Dz.U. Nr 96, poz. 590)

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego
lub ulgowego nastêpuje na podstawie aktualnych i wa¿nych dokumentów odpowiednich dla
rodzaju i zakresu uprawnieñ.

DOKUMENT
POWIADCZAJ¥CY
UPRAWNIENIA
Legitymacja kombatancka

Legitymacja studencka

4) dotychczasowy pkt VIII. oznacza siê jako IX., a dotychczasowy punkt IX jako punkt X.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

429

Gdañsk, dnia 15 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/423-A/1705/4/2001/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23
ust. 2 pkt 2 lit. a w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
z 1997 r. 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)
na wniosek
z dnia 11 maja 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC  PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kartuzach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190045720
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem"
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 8 marca 2000 r. Nr OGD-820/
423-A/10/99/MS, zmienion¹ decyzjami z dnia 8 stycznia
2001 r. nr OGD-820/423-A/68/3/2000/I/MS oraz z dnia 23
kwietnia 2001 r. Nr OGD-820/423-A/1391/2/2001/I/SA w
zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹
decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo,
wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 czerwca 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
8 marca 2000 r. Nr OGD-820/423-A/10/99/MS i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z dnia 21 marca 2000 r. (Nr 30, poz. 178), a nastêpnie
zmieniona decyzj¹ z dnia 8 stycznia 2001 r. Nr OGD-820/
423-A/68/3/2000/I/MS.
Pismem z dnia 11 maja 2001 r. (Ldz. ZEC/234/2001),
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia 30 czerwca 2001 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o, i¿ jest
to uzasadnione tym, ¿e wynegocjowa³o z najwiêkszymi
odbiorcami stosowanie dotychczasowych cen i stawek
op³at do dnia 30 czerwca 2001 r.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego 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 dalej rozporz¹dzeniem taryfowym, spowodowa³o koniecznoæ dostosowania przez
Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy dla ciep³a do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli
na ich dalsze stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a. Jednoczenie
przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia
taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono 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
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Pra-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 429, 430
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wo energetyczne, informacja o wydaniu decyzji zostanie
skierowana do og³oszenia 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. Zak³ad Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Sp. z o.o.
ul. Sêdzickiego 19A
83-300 Kartuzy
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a

430

Warszawa, dnia 15 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/169-A/13/2001/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz 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 12 marca 2001 r.
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190567430
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:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci 9,49%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci 4,21%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 lipca 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
27/169/U/1/98/AP, zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr WCC/27A/169/U/1/99, z dnia 23 wrzenia
1999 r. Nr WCC/27B/169/W/3/99/RW oraz z dnia 7 kwietnia 2000 r. Nr WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998
r. Nr PCC/27/169/U/1/98/AP, zmienion¹ decyzjami z dnia
12 kwietnia 1999 r. Nr PCC/27A/169/U/1/99, z dnia 13 wrzenia 1999 r. Nr PCC 27/S/169/U/3/99 oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r. Nr PCC/27B/169/W/3/2000/RW,
 obrót ciep³em z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr OCC/9/169/
U/1/98/AP, zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999
r. Nr OCC/9A/169/U/1/99, z dnia 13 wrzenia 1999 r. Nr
OCC/9/S/169/U/3/99 oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r. Nr
OCC/9B/169/W/3/2000/RW w dniu 12 marca 2001 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.
 Prawo energetyczne (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 Urzêdu Regulacji Energetyki.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do kompetencji Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki nale¿y ustalanie wspó³czynników
korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci gospodarczej oraz ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników.
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 decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie planowanych przez Przedsiêbiorstwo uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, dla pierwszego roku stosowania
taryfy oraz na podstawie oceny porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalen-
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darzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Wp³yw
na okrelenie wysokoci wspó³czynników korekcyjnych
mia³y zmiany w warunkach funkcjonowania Przedsiêbiorstwa, w szczególnoci za likwidacje nieefektywnych róde³ ciep³a, wprowadzenie do rozliczeñ z odbiorcami systemu z zastosowaniem uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych (systemu opomiarowanego) oraz wprowadzony z dniem 1 stycznia 2001 r. i pobierany przez gminê
podatek od nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do jego przesy³ania i dystrybucji, a tak¿e znacz¹cy spadek wielkoci mocy
zamówionej przez odbiorców w stosunku do mocy zamówionej stanowi¹cej podstawê kalkulowania stawek
op³at za us³ugi przesy³owe zawartych w pierwszej taryfie
dla ciep³a.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 lipca
2002 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê
przede wszystkim potrzeb¹ weryfikacji kosztów planowanych 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,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. 47949 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
dr L. Juchniewicz
K.o
1. Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdañsk -Wrzeszcz
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA
STANOWI ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/169-A/13/2001/II/CW
z dnia 15 maja 2001 r
SPIS TRECI
Czêæ I
Objanienia pojêæ 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 zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
 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 i Nr 48,
poz. 555 i Nr 102, poz. 1099),
 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),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenie
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupione-
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go od innych przedsiêbiorstw energetycznych, tj. Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-800 Gdañsk, zwany dalej
GPEC,
 Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze¿e S.A. ul. Swojska 9,
80-867 Gdañsk, zwany dalej ZEc Wybrze¿e  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem
ciep³a,
 odbiorca  ka¿dy, kto pobiera ciep³o na podstawie
umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z GPEC,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
za róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do GPEC,
 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,
 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,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 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,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektem,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 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,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 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:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura po-
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wietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w
celu ogrzewania obiektów.
 lokalne ród³o ciep³a nr 41  kot³ownia przy ul. Legnickiej 12 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 45  kot³ownia przy ul. Klinicznej 1/B w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 52  kot³ownia przy ul. Hallera 5 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 55  kot³ownia przy ul. W³adys³awa IV 12B w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 56  kot³ownia przy ul. Kociuszki 72 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 57  kot³ownia przy ul. Chrobrego 72 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 58  kot³ownia przy ul. Chrobrego 71 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 61  kot³ownia przy ul. Nad
Stawem 10 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 66  kot³ownia przy ul. Jakowa Dolina 52 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 67  kot³ownia przy ul. Jakowa Dolina 47 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 68  kot³ownia przy ul. Jakowa Dolina 27 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 69  kot³ownia przy ul. Jakowa Dolina 43 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 70  kot³ownia przy ul. Jakowa Dolina 86 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 71  kot³ownia przy ul. Paw³owskiego 3 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 72  kot³ownia przy ul. Grunwaldzka 137 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 73  kot³ownia przy ul. Grunwaldzka 154 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 84  kot³ownia przy ul. Doroszyñskiego 5 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 89  kot³ownia przy ul. Dziewanowskiego 5 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 90  kot³ownia przy ul. Toruñska 18 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
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 lokalne ród³o ciep³a nr 91  kot³ownia przy ul. Dobra 1A
w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 92  kot³ownia przy ul. Wies³awa w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 76  kot³ownia przy ul. Podhalañska 4 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 80  kot³ownia przy ul. Ceynowy 3 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 81  kot³ownia przy ul. S³oneczna 8 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 82  kot³ownia przy ul. wierkowa 13 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 35  kot³ownia przy ul. Brylantowa 20 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa gazowego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 36  kot³ownia przy ul. Z³otej 11 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa gazowego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 37  kot³ownia przy ul. Kryszta³owej 16 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa gazowego,
 ród³o ciep³a nr 44  kot³ownia rejonowa przy ul. Budowlanych 1 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 86  kot³ownia rejonowa przy ul. Balcerskiego 3 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa gazowego i oleju opa³owego,
 ród³o ciep³a nr 87  kot³ownia rejonowa przy ul. S³owackiego w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 88  kot³ownia rejonowa przy ul. Litewskiej 18 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane
jest ze spalania paliwa sta³ego,

 ród³o ciep³a nr 93  kot³ownia rejonowa przy ul. Zawilañskiej w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 94  kot³ownia rejonowa przy ul. Równej 19/21 w Gdañsku, w której ciep³o wytwarzane jest
ze spalania paliwa sta³ego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
GPEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji
w zakresie:
 wytwarzania ciep³a WCC/27/169/U/1/98/AP z dnia
01.09.1998 r. zmieniona decyzj¹ na WCC/27A/169/
U/1/99 z dnia 12.04.1999 r. zmieniona decyzj¹ na
WCC/27B/169/W/3/99/RW z dnia 23.09.1999 r. zmieniona decyzj¹ na WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ z dnia
07.04.2000 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a PCC/27/169/U/1/98/
AP z dnia 01.09.1998 r. zmieniona decyzj¹ na PCC/
27A/169/U/1/99 z dnia 12.04.1999 r. zmieniona decyzj¹ na PCC27/S/169/U/3/99 z dnia13.09.1999 r.
zmieniona decyzj¹ na PCC/27B/169/W/3/2000/RW z
dnia 29.08.2000 r.
 obrotu ciep³em OCC/9/169/U/1/98/AP z dnia
01.09.1998 r. zmieniona decyzj¹ na OCC/9A/169/U/
1/99 z dnia 12.04.1999 r. zmieniona decyzj¹ na OCC/
9/S/169/U/3/99 z dnia 13.09.1999 r. zmieniona decyzj¹ na OCC/9B/169/W/3/2000/RW z dnia 29.08.2000 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Podzia³u odbiorców na grupy dokonano ze wzglêdu
na rodzaj dostarczonego nonika ciep³a oraz ze wzglêdu
na miejsce dostarczenia ciep³a.

Lp.

Symbol
grupy

Charakterystyka grupy odbiorców

1

2

3

1

I. a.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 41, 45, 52,
55, 56, 57, 58, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 89, 90, 91, 92
dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.

2

I. b.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 35, 36, 37
dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.

3

II. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 44, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.

4

III. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 86, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.
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5

III. 5.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 86, dostarczane jest
poprzez sieæ ciep³ownicz¹,
grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC, do obiektów. Pomiar
ciep³a dokonywany jest w obiektach.

6

IV. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.

7

IV. 2.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i
eksploatowane przez GPEC, do obiektów.

8

IV. 5.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC do obiektów. Pomiar
ciep³a dokonywany jest w obiektach.

9

V. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 88, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.

10

VI. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.

11

VI. 2.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i
eksploatowane przez GPEC do obiektów.

12

VI. 5.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC do obiektów. Pomiar
ciep³a dokonywany jest w obiektach.

13

VII. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do
obiektów.

14

VII. 2.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i
eksploatowane przez GPEC, do obiektów.

VII. 5.

Odbiorcy, dla których ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest,
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC, do obiektów. Pomiar
ciep³a dokonywany jest w obiektach.

15
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16

VIII. 1.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest, poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC, do obiektów.

17

VIII. 2.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest, poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane
przez GPEC, do obiektów.

VIII. 3.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest, poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez
GPEC do zewnêtrznych instalacji odbiorczych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy i
przez niego eksploatowanych. Pomiar ciep³a dokonywany jest w grupowych wêz³ach
cieplnych.

VIII. 4.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest, poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze
stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC, do obiektów. Pomiar ciep³a
dokonywany jest w grupowych wêz³ach cieplnych.

VIII. 5.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze
stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC do obiektów. Pomiar ciep³a
dokonywany jest w obiektach.

21

VIII. 6.

Odbiorcy, dla których ciep³o zakupione w ZEc Wybrze¿e dostarczane jest poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ oraz grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane
przez GPEC do zewnêtrznych instalacji odbiorczych stanowi¹cych w³asnoæ
odbiorców. Pomiar ciep³a dokonywany jest w obiektach.

22

IX.

Odbiorcy, dla których ciep³o, którego nonikiem jest para, zakupione w ZEc
Wybrze¿e dostarczane jest, poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i
eksploatowan¹ przez GPEC, do obiektów.

18

19

20

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoci bazowych cen i stawek op³at
4.1.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

Grupa odbiorców: I. a.
Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

j.m.

88 392,84

107 839,32

z³/MW/m-c

7 366,07

8 986,61

19,48

23,76

z³/GJ

Grupa odbiorców: I. b.

j.m.

Bazowa cena ciep³a

brutto*

z³/MW/rok

Bazowa cena ciep³a

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

netto

brutto*

z³/MW/rok

141 472,32

172 596,24

z³/MW/m-c

11 789,36

14 383,02

32,75

39,96

z³/GJ
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Grupa odbiorców: II. 1.

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

60 774,48

74 144,88

z³/MW/m-c

5 064,54

6 178,74

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

14,23

17,36

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

11,47

13,99

z³/MW/rok

7 506,72

9 158,16

z³/MW/m-c

625,56

763,18

2,26

2,76

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: III. 1.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

65 964,84

80 477,16

z³/MW/m-c

5 497,07

6 706,43

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

15,96

19,47

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

18,14

22,13

z³/MW/rok

6 695,52

8 168,52

z³/MW/m-c

557,96

680,71

3,21

3,92

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: III. 5.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

65 964,84

80 477,16

z³/MW/m-c

5 497,07

6 706,43

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

15,96

19,47

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

18,14

22,13

z³/MW/rok

17 748,60

21 653,28

z³/MW/m-c

1 479,05

1 804,44

5,09

6,21

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

z³/GJ
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Grupa odbiorców: IV. 1.

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

63 909,60

77 969,76

z³/MW/m-c

5 325,80

6 497,48

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

16,11

19,65

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

14,07

17,17

z³/MW/rok

9 814,56

11 973,72

z³/MW/m-c

817,88

997,81

3,27

3,99

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: IV. 2.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

63 909,60

77 969,76

z³/MW/m-c

5 325,80

6 497,48

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

16,11

19,65

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

14,07

17,17

z³/MW/rok

14 001,36

17 081,64

z³/MW/m-c

1 166,78

1 423,47

4,61

5,62

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: IV. 5.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

63 909,60

77 969,76

z³/MW/m-c

5 325,80

6 497,48

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

16,11

19,65

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

14,07

17,17

z³/MW/rok

15 259,92

18 617,16

z³/MW/m-c

1 271,66

1 551,43

4,62

5,64

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

z³/GJ
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Grupa odbiorców: VI. 1.

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

60 172,56

73 410,48

z³/MW/m-c

5 014,38

6 117,54

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

13,43

16,38

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

20,99

25,61

z³/MW/rok

14 977,44

18 272,52

z³/MW/m-c

1 248,12

1 522,71

9,94

12,13

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: VI. 2.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

60 172,56

73 410,48

z³/MW/m-c

5 014,38

6 117,54

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

13,43

16,38

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

20,99

25,61

z³/MW/rok

44 087,88

53 787,24

z³/MW/m-c

3 673,99

4 482,27

z³/GJ

11,33

13,82

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: VI. 5.

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

60 172,56

73 410,48

z³/MW/m-c

5 014,38

6 117,54

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

13,43

16,38

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

20,99

25,61

z³/MW/rok

46 585,68

56 834,52

z³/MW/m-c

3 882,14

4 736,21

z³/GJ

11,59

14,14

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at
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Grupa odbiorców: VII. 1.

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

57 774,96

70 485,48

z³/MW/m-c

4 814,58

5 873,79

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

18,94

23,11

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

17,57

21,44

z³/MW/rok

11 489,04

14 016,60

z³/MW/m-c

957,42

1 168,05

9,33

11,38

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: VII. 2.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

57 774,96

70 485,48

z³/MW/m-c

4 814,58

5 873,79

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

18,94

23,11

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

17,57

21,44

z³/MW/rok

14 016,48

17 100,12

z³/MW/m-c

1 168,04

1 425,01

5,32

6,49

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

Grupa odbiorców: VII. 5.

z³/GJ

j.m.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

netto

brutto*

z³/MW/rok

57 774,96

70 485,48

z³/MW/m-c

4 814,58

5 873,79

Bazowa cena ciep³a

z³/GJ

18,94

23,11

Bazowa cena nonika ciep³a

z³/m

3

17,57

21,44

z³/MW/rok

15 926,52

19 430,40

z³/MW/m-c

1 327,21

1 619,20

6,46

7,88

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at sta³ych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za
us³ugi przesy³owe
Bazowa
stawka
abonamentowych

op³at

z³/GJ
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op³at

Grupa odbiorców: VIII. 2.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych

Grupa odbiorców: VIII. 3.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych

Grupa odbiorców: VIII. 4.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych

netto

brutto*

z³/MW/rok

24 151,20

29 464,44

z³/MW/m-c

2 012,60

2 455,37

z³/GJ

10,15

12,38

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

j.m.

netto

brutto*

z³/MW/rok

32 540,52

39 699,48

z³/MW/m-c

2 711,71

3 308,29

z³/GJ

11,44

13,96

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

j.m.

netto

brutto*

z³/MW/rok

33 523,20

40 898,28

z³/MW/m-c

2 793,60

3 408,19

z³/GJ

11,33

13,82

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

j.m.

netto

brutto*

z³/MW/rok

28 896,72

35 253,96

z³/MW/m-c

2 408,06

2 937,83

z³/GJ

11,82

14,42

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Poz. 430
Grupa odbiorców: VIII. 5.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe

j.m.

35 835,36

z³/MW/m-c

2 447,77

2 986,28

z³/GJ

11,97

14,60

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

j.m.

42 056,04

z³/MW/m-c

2 872,68

3 504,67

z³/GJ

11,67

14,24

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

j.m.

netto

brutto*

z³/MW/rok

30 078,24

36 695,40

z³/MW/m-c

2 506,52

3 057,95

6,71

8,19

z³/p. pom./rok

227,04

276,96

z³/p. pom./m-c

18,92

23,08

Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych

brutto*

34 472,16

Grupa odbiorców: IX.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe

netto

z³/MW/rok

Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych

brutto*

29 373,24

Grupa odbiorców: VIII. 6.
Bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe

netto

z³/MW/rok

Bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi
przesy³owe
Bazowa stawka op³at abonamentowych
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z³/GJ

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
Odbiorcy w grupach VIII. i IX. bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani za zamówion¹ moc ciepln¹, za ciep³o oraz nonik ciep³a,
wed³ug cen i zasad wynikaj¹cych z zatwierdzonej przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez ZEc Wybrze¿e.
4.1.2. W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia GPEC pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi
przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza siê wed³ug
nastêpuj¹cych algorytmów:
Ospw = B * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw):Ngppw
Ozpw = (1-B) * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw):Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a
cieplnego [z³/MW].
Ozpw  stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a
uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ].
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi.
Os  podana w taryfie stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do

której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszzenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³/MW].
Ngppw  zamówiona moc cieplna przez odbiorcê, który
udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [MW].
Oz  podana w taryfie stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której
zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie
wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie [z³/GJ].
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego, w roku poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy, odbiorcy, który udostêpnia pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ].
Kpw  planowane do poniesienia przez przedsiêbiorstwo
roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³].
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4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at
za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm
nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie 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.
4.2.2. 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
za³o¿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 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹

stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez GPEC 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 pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za ciep³o.
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