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447

POROZUMIENIE
Rady Powiatu w Tczewie
oraz
Rady Gminy w Pelplinie
z dnia 29 grudnia 2000 r.

POROZUMIENIE
Rady Powiatu w Tczewie
oraz
Rady Gminy w Pelplinie
z dnia 1 marca 2001 r.

zmieniaj¹ce porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz
Rady Gminy w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2000 r. w
sprawie prowadzenia przez organy gminy Pelplin zadañ
z zakresu w³aciwoci powiatu.

zmieniaj¹ce porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz
Rady Gminy w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2000 r. w
sprawie prowadzenia przez organy gminy Pelplin zadañ
z zakresu w³aciwoci powiatu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o
zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),
Rada Powiatu w Tczewie oraz Rada Gminy w Pelplinie w
porozumieniu z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy Pelplin zadañ z zakresu
w³aciwoci powiatu, wprowadzaj¹ nastêpuj¹ce zmiany:

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Powiatu w Tczewie
oraz Rada Gminy w Pelplinie uzgadniaj¹, co nastêpuje:

§1

W porozumieniu Rady Powiatu w Tczewie oraz Rady
Gminy w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie
prowadzenia przez organy Gminy Pelplin zadañ z zakresu
w³aciwoci powiatu, opublikowanym w Dz. Urz. W. P.
Nr 120, poz. 773, zmienionym porozumieniem z dnia 29
grudnia 2000 r., § 3 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem
bêd¹ prowadzone w ramach 0,3 etatu kalkulacyjnego.
2. Starosta Tczewski przeka¿e z bud¿etu powiatu na
1 etat kalkulacyjny rodki finansowe:
1) w roku 2001 w kwocie 1.800 z³ miesiêcznie (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c osiemset),
2) w latach nastêpnych w kwocie, jak w pkt 1 zwiêkszonej o rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej w
wysokoci i w terminie okrelonym w ustawie
bud¿etowej,
3) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca z do³u.

1) w § 1 porozumienia:
a) w ust. 1 skrela siê pkt 4,
b) skrela siê ust. 2,
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem
bêd¹ prowadzone w ramach 0,5 etatu kalkulacyjnego.
§2
Prozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
§3
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Starosta
M. Modrzejewski
Wicestarosta
M. Wiórek

Burmistrz
Gminy i Miasta
W. Wanke
Z-ca Burmistrza
W. Kuniszewski

§1
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3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§2
Prozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r.
§3
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach: 1 egz. dla Rady Gminy w Pelplinie, 2 egz.
dla Rady Powiatu w Tczewie.
Starosta
M. Modrzejewski
Wicestarosta
M. Wiórek
Skarbnik
B. Buczek

Burmistrz
Gminy i Miasta
W. Wanke
Z-ca Burmistrza
W. Kuniszewski

449
POROZUMIENIE
Rady Powiatu w Tczewie
oraz
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 22 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ce porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz
Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2000 r. w
sprawie prowadzenia przez organy gminy Gniew zadañ
z zakresu w³aciwoci powiatu.
Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Powiatu w Tczewie
oraz Rada Miejska w Gniewie uzgadniaj¹, co nastêpuje:
§1

448
POROZUMIENIE
Rady Powiatu w Tczewie
oraz
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 28 grudnia 2000 r.
zmieniaj¹ce porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz
Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2000 r. w
sprawie prowadzenia przez organy gminy Gniew zadañ
z zakresu w³aciwoci powiatu.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o
zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),
Rada Powiatu w Tczewie oraz Rada Miejska w Gniewie w
porozumieniu z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy Gniew zadañ z zakresu w³aciwoci powiatu, wprowadzaj¹ nastêpuj¹ce zmiany:
§1
1) w § 1 porozumienia:
a) w ust. 1 skrela siê pkt 4,
b) skrela siê ust. 2,
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem
bêd¹ prowadzone w ramach 0,5 etatu kalkulacyjnego.

W porozumieniu Rady Powiatu w Tczewie oraz Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie
prowadzenia przez organy Gminy Gniew zadañ z zakresu
w³aciwoci powiatu, opublikowanym w Dz. Urz. W. P.
Nr 120, poz. 769, zmienionym porozumieniem z dnia
28 grudnia 2000 r., § 3 otrzymuje nowe nastêpuj¹ce
brzmienie:
1. Sprawy powierzone niniejszym porozumieniem
bêd¹ prowadzone w ramach 0,2 etatu kalkulacyjnego.
2. Starosta Tczewski przeka¿e z bud¿etu powiatu na
1 etat kalkulacyjny rodki finansowe:
1) w roku 2001 w kwocie 1.800 z³ miesiêcznie (s³ownie z³otych: jeden tysi¹c osiemset),
2) w latach nastêpnych w kwocie, jak w pkt 1 zwiêkszonej o rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej w
wysokoci i w terminie okrelonym w ustawie
bud¿etowej,
3) rodki finansowe bêd¹ przekazywane w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca z do³u.
3. Kwoty wymienione w ust. 2 obejmuj¹ wszystkie nale¿noci zwi¹zane z prowadzeniem spraw przez organy
Gminy.
§2
Prozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

§2

§3

Prozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
§3
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Starosta
M. Modrzejewski
Wicestarosta
M. Wiórek

Burmistrz
Gminy i Miasta Gniew
J. Urbañski
Z-ca Burmistrza
L. Zboralski

Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach: 1 egz. dla Rady Miejskiej w Gniewie,
2 egz. dla Rady Powiatu w Tczewie.
Starosta
M. Modrzejewski
Wicestarosta
M. Wiórek

Burmistrz
Gminy i Miasta Gniew
J. Urbañski
Z-ca Burmistrza
L. Zboralski
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450
KOMUNIKAT Nr 1/2001
Starosty Tczewskiego
z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie rozwi¹zania niektórych porozumieñ zawartych przez Radê Powiatu w Tczewie i Starostê Tczewskiego.
Starosta Tczewski informuje, ¿e z dniem 31 grudnia 2000 r.
zosta³y rozwi¹zane ni¿ej wymienione porozumienia:
1) porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz Rady
Gminy w Subkowach z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy Subkowy zadañ
z zakresu w³aciwoci powiatu opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 120,
poz. 767,
2) porozumienie Starosty Tczewskiego oraz Rady Gminy
w Subkowach z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie powierzenia gminie Subkowy prowadzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowalnej nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Tczewskiego opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 120, poz. 768,
3) porozumienie Rady Powiatu w Tczewie oraz Rady
Gminy w Morzeszczynie z dnia 21 kwietnia 2000 r. w
sprawie prowadzenia przez organy Gminy Morzeszczyn
zadañ z zakresu w³aciwoci powiatu opublikowane w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Nr 120, poz. 771,
4) porozumienie Starosty Tczewskiego oraz Rady Gminy
w Morzeszczynie z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie
powierzenia gminie Morzeszczyn prowadzenia spraw
z zakresu administracji architektoniczno-budowalnej
nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty Tczewskiego opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 120, poz. 772.
Starosta
M. Modrzejewski

451
UCHWA£A Nr XXVIII/273/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i
spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
z 1996 r. 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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1091), art 4 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,

z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz.184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 oraz z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Prorodzinnej
Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego i Praworz¹dnoci,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Dowódcy Garnizonu w Tczewie uchwala, co
nastêpuje
§1
W uchwale Nr X/96/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
24 czerwca 1999 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów napojów alkoholowych na terenie
miasta Tczewa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 dodaje siê ust. 1 a. o nastêpuj¹cym brzmieniu
1a. Postanowienia ust. 1 lit. h) nie dotycz¹ sklepów
ca³odobowych, w których sprzeda¿ towarów w porze
nocnej (godz. 22.00-6.00) odbywa siê wy³¹cznie przez
okienko.
2. W § 4 ust. 2 dopisuje siê lit. d) o nastêpuj¹cym brzmieniu oraz o odbyciu przeszkolenia z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych organizowanego przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla w³acicieli lub kierowników
placówek handlowych.
3. W § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie 5. Ustala siê liczbê
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w miecie Tczewie
na 37.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu z dniem 1 marca 2001 a ust. 2 i 3 § 1 maj¹ zastosowanie do zezwoleñ
wydanych po tym dniu. Uchwa³a podlega og³oszeniu w
Biuletynie Panorama Miasta, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego i publikacji w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

452
UCHWA£A Nr XXXI/298/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê zmieniaj¹c¹ w sprawie okrelenia
zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
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z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
z 1996 r. 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 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1091), art 4 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz.184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 oraz z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i Prorodzinnej
Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego i Praworz¹dnoci,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Dowódcy Garnizonu w Tczewie uchwala, co
nastêpuje
§1
§ 3 uchwa³y Nr XXVIII/273/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2001 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê w
sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów sprzeda¿y na terenie miasta Tczewa otrzymuje
brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ust. 2 i 3 § 1 maj¹ zastosowanie do zezwoleñ
wydanych po tym dniu. Ponadto uchwa³a podlega og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym Panorama Miasta
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
wz. Przewodnicz¹cego RM
J. Kurek
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
453
UCHWA£A Nr 25/I/2001
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Gdañska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z pón. zm.) sk³ad
orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
3) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rada Miasta Gdañska uchwa³¹ Nr XXXI/916/2001 z dnia
25 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Gdañska na 2001 rok ustali³a dochody bud¿etowe w kwocie 966.328.987 z³., za wydatki bud¿etowe w kwocie 1.180.910.987 z³. Deficyt bud¿etu w wysokoci
214.582.000 z³. postanowiono sfinansowaæ kredytami
bankowymi w wysokoci 170.000.000 z³. oraz rodkami z
prywatyzacji mienia w wysokoci 35.582.000 z³.
Pokrycie deficytu bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego w/w przychodami zgodne jest z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z pón.
zm), zatem nale¿y uznaæ, ¿e zaplanowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Ustalono ponadto przychody bud¿etu miasta w wysokoci 259.050.000 z³. pochodz¹ce z kredytu bankowego
w kwocie 179.000.000 z³., z prywatyzacji mienia w kwocie 80.000.000 z³. i ze sp³aty udzielonych po¿yczek 50.000
z³. oraz rozchody bud¿etu miasta przeznaczone na po¿yczki w kwocie 1.120.000 z³., na wykup obligacji w kwocie 29.800.000 z³. i na sp³atê kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich w kwocie 13.548.000 z³.
Za³¹cznikiem Nr 21 do w/w uchwa³y jest prognoza d³ugu miasta nazwana Szacunek obci¹¿eñ bud¿etu miasta
wynikaj¹cych z zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek oraz z
emisji obligacji obejmuj¹ca lata 2000  2015. Z dokumentu tego wynika, ¿e proponowana kwota d³ugu na
dzieñ 31 grudnia 2001 r. wyniesie 394.596.518 z³., co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
40,8%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w Szacunku obci¹¿eñ bud¿etu miasta wynikaj¹cych z zaci¹gniêtych
kredytów, po¿yczek oraz z emisji obligacji obejmuj¹ca lata
2000-2015 z danymi zawartymi w uchwale bud¿etowej
nie stwierdzi³ rozbie¿noci.
Uwzglêdniaj¹c wielkoæ kredytów przewidzianych do zaci¹gniêcia w 2001 roku sk³ad orzekaj¹cy ustali³, ¿e ³¹czna
kwota d³ugu na koniec roku nie przekroczy 60 % planowanych na ten rok dochodów, zatem zostanie zachowany wymóg zawarty w art.114 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

454
UCHWA£A Nr XXVI/102/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 2/3 na terenie wsi
Lipusz, gmina Lipusz.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek
Zarz¹du Gminy Rada Gminy Lipusz uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipusz zatwierdzonego uchwa³¹
Gminnej Rady Nrodowej w Lipuszu z dnia 26 maja 1987 r.
Nr XVII/65/87 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 98) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 dzia³ka nr 2/3 o pow. 0,11 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Lipusz pod zabudowê letniskow¹, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej na wydzielonej dzia³ce, bez mo¿liwoci wtórnych podzia³ów.
Mo¿liwoæ rozbudowy w kierunku pó³nocno-wschodnim:
 dopuszczalny wskanik zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego ujêcia na terenie dzia³ki,
 odprowadzenie cieków  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego, wywo¿onego przez specjalistyczne firmy
na punkt zlewny oczyszczalni cieków,
 odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
 usuwanie odpadów sta³ych  po segeregacji winny byæ zagospodarowanec przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwa,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
z perefrencj¹ paliw ekologicznych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci energetycznej NN.
2.0.Ustalenia inne:
 teren po³o¿ony w Lipuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni wydzielonej dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunmkami siedliskowymi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 rysunek nr 5 dz. nr 2/3 w Lipuszu w skali 1:1000,
stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipusz
ustalaj¹cy granice terenu objêtego planem oraz granice w³asnoci istniej¹ce.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci na:

a) dla budownictwa mieszkaniowego  0%,
b) dla budownictwa letniskowego  0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenie odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lipuszu,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wypisów i wyrysów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznieia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XVII/
65/87 z dnia 26 maja 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15,
poz. 98 ) we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

455
UCHWA£A Nr XXVIII/287/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów w
Gminie Jastarnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, z 1996 r. 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 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) w zwi¹zku z art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje
§1
Ustala siê nastêpuj¹c¹ sieæ szkó³ podstawowych i gimnazjum które bêd¹ funkcjonowa³y na terenie Gminy Miasta Jastarnia od dnia 01 wrzenia 2001 roku:
1. szecioletnia Szko³a Podstawowa w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4, obejmuj¹ca swym obwodem ca³y teren administracyjny Gminy Jastarnia.
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2. Filia Szko³y Podstawowej w Jastarni mieszcz¹ca siê w
Juracie, ul. Ratibora 45, której struktura organizacyjna
obejmuje klasy I-III.
3. Filia Szko³y Podstawowej w Jastarni mieszcz¹ca siê w
Kunicy, ul. Helska 45, której struktura organizacyjna
obejmuje klasy I-III.
4. trzyletnie publiczne gimnazjum mieszcz¹ce siê w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4, obejmuj¹ce swym obwodem ca³y teren administracyjny Gminy Jastarnia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Jastarnia.
§3
Traci moc:
 Uchwa³a Nr VII/81/99 Rady Miasta Jastarnia z dnia 15
marca 1999 r. w sprawie sieci szkó³ podstawowych i
gimnazjum w Gminie Jastarnia,
 Uchwa³a Nr VIII/85/99 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27
marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do
Uchwa³y Nr VII/81/99 Rady Miasta Jastarnia z dnia 15
marca 1999 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

456
UCHWA£A Nr XXVIII/288/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 4 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Jastarni, ustalania sposobu ich pobierania
oraz ustalania stawek tych op³at.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. 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 i
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126), art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, zm.
z 1998 r. Nr 19, poz. 132, Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212,
z 1994r. Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 141, poz. 652,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 72, poz. 136), par. 2 ust. 1, par. 3 ust. 1, par. 1 ust. 1,
par. 1 ust. 1 i 3, par. 5, par. 6 pkt. 1, par. 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w
sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Wprowadza siê na drogach publicznych na terenie Miasta Jastarnia, na obszarach oznaczonych na za³¹cznikach Nr 1 i 2* niniejszej uchwa³y, op³aty jednorazowe
za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokoæ ustala siê w sposób nastêpuj¹cy :
1) za parkowanie do 30 min.  1,00 z³,
2) za parkowanie do 1 godziny  2,00 z³,
3) za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê  2,00 z³.
2. Wprowadza siê za drogach publicznych na terenie Miasta Jastarni, na obszarach oznaczonych w za³¹cznikach
Nr 1 i 2* op³aty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania pojazdów samochodowych :
1) za okres 15 czerwca  31 sierpnia ka¿dego roku :
a) od ka¿dego pojazdu samochodowego nale¿¹cego do instytucji i podmiotów gospodarczych:
 w wysokoci 60,00 z³,
b) od ka¿dego pojazdu samochodowego nale¿¹cego do sta³ych mieszkañców gminy:
 w wysokoci 30,00 z³
§2
1. Op³aty o których mowa w par. 1 wprowadza siê corocznie w okresie od 15 czerwca do 15 wrzenia.
2. Op³aty jednorazowe, o których mowa w par. 1 niniejszej uchwa³y pobiera siê za parkowanie na wyznaczonych, niestrze¿onych ogólnodostêpnych miejscach postojowych:
 w dni powszednie, niedziele i wiêta w godzinach
od 10°° do 20°°.
3. P³atnymi ogólnodostêpnymi, niestrze¿onymi miejscami postojowymi, o których mowa w ust. 1 s¹ miejsca
na ulicach, oznaczone znakami drogowymi: D-44 Strefa parkowania, D-45 Koniec strefy parkowania wraz
z tabliczkami T-30 wskazuj¹cymi sposób ustawienia
pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni oraz P-18 Stanowisko postojowe.
§3
Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w par. 1
ust. 1 niniejszej uchwa³y, dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników drogi:
1) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b miejskich podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
2) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno  kanalizacyjnego) podczas
usuwania skutków awarii,
3) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami Policji, Stra¿y Po¿arnej, pogotowia ratunkowego, uczestnicz¹cymi w akcji zwi¹zanej z ratowaniem ¿ycia, zdrowia,
mienia lub z koniecznoci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
4) osób niepe³nosprawnych maj¹cych trudnoci w poruszaniu siê kieruj¹cych pojazdami samochodowymi, oraz kierowców przewo¿¹cych osobê niepe³nosprawn¹ maj¹c¹ trudnoci w poruszaniu siê, parkuj¹cych na zastrze¿onych stanowiskach postojowych
oznakowanych znakiem: D  18a parking  miejsce
zastrze¿one z tabliczk¹ T  29 informuj¹c¹ o miejscach dla pojazdów przewo¿¹cych lub kierowanych
przez osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoci w
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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poruszaniu siê oraz znakiem P  24 miejsce dla pojazdu
osoby niepe³nosprawnej.
§4
1. Op³aty, o których mowa w par. 1 ust. 1 niniejszej uchwa³y, za parkowanie na drogach publicznych na terenie
Miasta Jastarni wnosi siê poprzez ich uiszczenie do r¹k
osób uprawnionych dzia³aj¹cych na zlecenie Miasta
Jastarnia.
2. Op³aty abonamentowe, okrelone w par. 1 ust.2 niniejszej uchwa³y, s¹ uiszczane w siedzibie Stra¿y Miejskiej
w zamian za otrzymanie karty abonamentowej.
3. Dowód uiszczenia op³aty winien byæ umieszczony za
przedni¹ szyb¹ wewn¹trz pojazdu w sposób umo¿liwiaj¹cy kontrolê.
4. Wniesienie op³aty za przewidywany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu.
§5
1. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty, o której
mowa w par. 1 niniejszej uchwa³y pobiera siê op³atê
podwy¿szon¹.
2. Op³atê podwy¿szon¹, o której mowa w ust. 1, ustala
siê w wysokoci dziesiêciokrotnoci stawki podstawowej.
3. Stawkê podstawow¹ stanowi op³ata za jedn¹ godzinê
parkowania.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Jastarnia.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

457
UCHWA£A Nr XXVIII/289/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miasta w Jastarni.
Na opdstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z 1996 r. 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 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126)
 na wniosek Zarz¹du Miasta Jastarni, Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miasta
Jastarni w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarni.

§3
Traci moc uchwa³a Nr III/20/2998 z dnia 4 grudnia
1998 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Miasta Jastarni.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarni
T. Narkowicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/289/01
Rady Miasta Jastarni
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU MIEJSKIEGO JASTARNIA
I. ZAKRES DZIA£ANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA
URZÊDU.
1. Urz¹d Miejski w Jastarni zwany dalej Urzêdem realizuje zadania w³asne okrelone ustawami, Statutem Miasta, uchwa³ami Rady Miasta i Zarz¹du Miasta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej przekazane miastu moc¹ przepisów ogólnie obowi¹zuj¹cych, wzglêdnie drog¹ porozumieñ z w³aciwymi organami rz¹dowymi.
2. Urzêdem kieruje Burmistrz Miasta zwany dalej Burmistrzem, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du Miasta. Burmistrz kieruje prac¹ Urzêdu wspó³pracuj¹c ze swoim zastêpc¹.
3. W czasie nieobecnoci Burmistrza obowi¹zki jego pe³ni Zastêpca Burmistrza.
4. Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku
do pracowników urzêdu oraz kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych, z tym, ¿e zatrudnienie i
zwalnianie tych ostatnich nale¿y do Zarz¹du Miasta.
5. Przy za³atwianiu spraw stosuje siê postanowienia Kodeksu Postêpowania Administracyjnego i innych przepisów prawa, chyba, ¿e przepisy szczególne stanowi¹
inaczej.
6. Czynnoci biurowe regulowane s¹ postanowieniami
Instrukcji Kancelaryjnej Urzêdu Miejskiego.
II. ORGANIZACJA URZÊDU.
1. W sk³ad urzêdu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1) referat Finansowo-Bud¿etowy
2) Urz¹d Stanu Cywilnego
3) samodzielne stanowiska do spraw:
a) obrony cywilnej,
b) obywatelskich,
c) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
d) budownictwa i ochrony rodowiska,
e) obs³ugi Rady Miasta,
f) ogólno-organizacyjnych,
g) gospodarki nieruchomociami,
h) owiaty i kszta³towania informacji,
i) administracyjnych,
j) ochrony informacji niejawnych.
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III.ZAKRES DZIA£ANIA I KOMPETENCJI KIEROWNICTWA
I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZÊDU.
1. Burmistrz jest:
 kierownikiem Urzêdu Miejskiego;
 terenowym organem obrony cywilnej;
 przewodnicz¹cym Zarz¹du Miasta;
 prze³o¿onym wszystkich pracowników.
2. Referatem Finansowo-Bud¿etowym kieruje Skarbnik Miasta.
3. Pracê pracowników na samodzielnych stanowiskach
nadzoruje Burmistrz Miasta.
Do zakresu dzia³ania i kompetencji Burmistrza w
szczególnoci nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Miasta i kierowanie Urzêdem Miejskim;
2) reprezentowanie Miasta i Urzêdu Miejskiego na
zewn¹trz.
3) przedk³adanie Radzie Miejskiej i Zarz¹dowi Miasta projektów uchwa³  ka¿demu z tych organów wg jego kompetencji;
4) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej;
5) udzielanie pe³nomocnictw w sprawach nale¿¹cych do jego wy³¹cznej kompetencji, o udzieleniu pe³nomocnictwa Burmistrz powiadamia Zarz¹d na najbli¿szym posiedzeniu;
6) podejmowanie innych decyzji nale¿¹cych do
kompetencji Urzêdu i podpisywanie pism i dokumentów wychodz¹cych z Urzêdu;
7) nadzorowanie realizacji zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w ramach miasta i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami
tej administracji;
8) nadzorowanie pracy Urzêdu Stanu Cywilnego;
9) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego i kierownika zak³adu pracy w stosunku do
pracowników Urzêdu i kierowników jednostek
organizacyjnych miasta nie zastrze¿onych do
kompetencji innych organów;
10) zatwierdzanie zakresów czynnoci i odpowiedzialnoci pracowników Urzêdu;
11) og³aszanie bud¿etu miasta;
12) wykonywanie zadañ szefa obrony cywilnej miasta;
13) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku
klêsk ¿ywio³owych i katastrof;
14) przedk³adanie Wojewodzie uchwa³ Rady Miasta
w terminie 7 dni od ich podjêcia;
15) sk³adanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdañ z realizacji zadañ Urzêdu;
16) przewodniczenie Zarz¹dowi Miasta;
17) realizowanie polityki kadrowej i odpowiadanie
za przestrzeganie Kodeksu Pracy;
18) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Zarz¹du Miasta w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki i mog¹cych zagra¿aæ ¿yciu i mieniu
mieszkañców;
19) wydawanie zarz¹dzeñ wprowadzaj¹cych w ¿ycie regulaminy dotycz¹ce dzia³alnoci Urzêdu.
4. Zastêpca Burmistrza:
1) wykonuje obowi¹zki ustalone dla niego przez Burmistrza Miasta przy akceptacji Zarz¹du Miasta;
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2) zastêpuje Burmistrza Miasta podczas jego nieobecnoci.
5. Skarbnik Miasta:
 w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia
sprawny przebieg realizacji bud¿etu miasta w szczególnoci dokonuj¹c bie¿¹cej analizy poszczególnych
jego sk³adników, poszukuj¹c nowych róde³ dochodów w³asnych.
6. Poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne urzêdu prowadz¹ sprawy zwi¹zane z realizacj¹ zadañ i kompetencji Burmistrza Miasta.
7. Do wspólnych zadañ komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Urzêdu w szczególnoci nale¿y:
1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju
spo³eczno-gospodarczego miasta;
2) opracowywanie propozycji do projektów planów gospodarczych bud¿etu miasta;
3) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
4) kompleksowe wykonywanie zadañ lub rodzajowo
zbli¿onych grup zadañ okrelonych niniejszym regulaminem;
5) zapewnienie wykonania zadañ w zakresie:
 obs³ugi Rady Miasta, jej organów, radnych i zarz¹du miasta,
 obrony cywilnej i innych zadañ z zakresu obronnoci kraju;
 podejmowania dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹
przed katastrofami i klêskami ¿ywio³owymi;
 organizowania wykonania zadañ wynikaj¹cych z
aktów prawnych Rady Miejskiej i Zarz¹du Miasta
oraz wynikaj¹cych z przepisów szczególnych;
 przygotowywanie projektów aktów prawnych
Rady Miejskiej, Zarz¹du Miasta i Burmistrza;
 rozpatrywania interpelacji i wniosków radnych,
wniosków i postulatów mieszkañców oraz przygotowanie propozycji ich za³atwienia;
 organizowania i podejmowania niezbêdnych
przedsiêwziêæ w celu ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej;
 prowadzenia postêpowania administracyjnego i
przygotowywanie decyzji administracyjnej w sprawach indywidualnych oraz stosowania przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji;
 przygotowania okresowych ocen, analiz, informacji oraz sprawozdañ;
 ci¹g³ego doskonalenia znajomoci przepisów
prawnych w zakresie ogólnym i specjalistycznym
(np. ustawy samorz¹dowej, kodeksu postêpowania administracyjnego, przepisów gospodarki
gruntami, architektury itp.);
 umiejêtnoci w³aciwego kontaktowania siê z
mieszkañcami;
 umiejêtnoci uzyskania wyk³adni prawa w sprawach w¹tpliwych lub nierozstrzygniêtych norm¹
prawn¹, zarówno od radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rz¹dowej;
 wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej;
 stawiania wniosków co do oszczêdnoci jak i znalezienia róde³ dochodów;
 sygnalizowania stwierdzonych nieprawid³owoci
bezporednim prze³o¿onym lub Zarz¹dowi Miasta;
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 sygnalizowania Zarz¹dowi Miasta o zdarzeniach, które mog¹ byæ powodem braku równowagi bud¿etowej.
8. Do zakresu dzia³ania referatu finansowo-bud¿etowego, nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie programów gospodarczych i prognoz
finansowych dla miasta;
2) sporz¹dzanie projektu rocznego bud¿etu miasta i
jego jednostek pomocniczych oraz przedk³adanie
go w obowi¹zuj¹cym trybie do uchwalenia;
3) koordynacja czynnoci zwi¹zanych z opracowaniem projektu bud¿etu miejskiego i szczegó³owego podzia³u dochodów i wydatków tego bud¿etu;
4) bie¿¹ce realizowanie bud¿etu oraz okresowe informowanie w³aciwych organów miasta o przebiegu tej realizacji;
5) prowadzenie spraw podatków, op³at i innych wp³ywów miasta  w tym ich wymiaru, egzekucji, stosowania ulg i ewidencji;
6) prowadzenie gospodarki funduszami bêd¹cymi w
dyspozycji miasta, m.in. miejskiej gospodarki gruntami, kultury, gospodarki mieszkaniowej  w porozumieniu z w³aciwymi komórkami Urzêdu i jednostkami miasta;
7) analiza wykorzystania bud¿etu oraz wnioskowanie
w sprawach zmian w bud¿ecie w celu racjonalnego dysponowania rodkami;
8) opracowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej miasta i wykonania bud¿etu;
9) przygotowywanie projektów uchwa³ organów miasta w sprawach maj¹tkowych przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du;
10) organizowanie i kontrolowanie prawid³owego obiegu dokumentacji niezbêdnej dla rachunkowoci;
11) prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych nale¿¹cych do w³aciwoci Burmistrza;
12) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowoci bud¿etu;
13) kontrola gospodarki finansowej jednostek podporz¹dkowanych Radzie Miejskiej;
14) wspó³dzia³anie z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹
oraz organami finansowymi i bankowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów bud¿etowych;
15) wykonywanie obs³ugi finansowo-ksiêgowej samorz¹dów mieszkañców;
16) kontrolowanie gospodarki finansowej komitetów
powo³anych do realizacji czynów spo³ecznych;
17) przyjmowanie i weryfikacja okresowych bilansów
sprawozdañ z wykonania bud¿etu i rodków bud¿etowych oraz sporz¹dzanie sprawozdañ zbiorczych;
18) wykonywanie obs³ugi p³acowej pracowników Urzêdu Miejskiego;
19) prowadzenie spraw kasowych Urzêdu;
20) gospodarowanie mandatami gotówkowymi i kredytowymi oraz ich ewidencja wraz z windykacj¹
nale¿noci.
9. Do podstawowego zakresu dzia³ania Urzêdu Stanu
Cywilnego nale¿y:
1) prowadzenie rejestru stanu cywilnego;
2) wydawanie decyzji administracyjnych maj¹cych
wp³yw na rejestracjê stanu cywilnego;
3) wydawanie dowodów osobistych;
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4) wspó³praca z ewidencj¹ ludnoci z innymi Urzêdami Stanu Cywilnego, Urzêdami Statystycznymi,
kocio³em, S¹dami oraz polskimi i zagranicznymi
placówkami konsularnymi w zakresie stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych;
5) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego oraz prawa o USC;
6) prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie i
konserwacji ksi¹g stanu cywilnego;
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obrzêdowoci¹
wieck¹.
10. Do podstawowego zakresu obs³ugi mieszkañców i
miasta przez pracownika ds. Obrony Cywilnej nale¿y:
1) wykonywanie zalecenia Szefa Obrony Cywilnej
Kraju;
2) administrowanie rezerwami osobowymi;
3) prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej.
11. Do zadañ Pe³nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych nale¿y:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5) okresowa kontrola ewidencji, materia³ów i obiegu
dokumentów;
6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
IV. ZAKRES DZIA£ANIA MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Zakresy dzia³ania miejskich jednostek organizacyjnych
reguluj¹ ich statuty lub regulaminy organizacyjne
nadane tym jednostkom w obowi¹zuj¹cym trybie.
V. OBOWI¥ZKI PRACOWNIKÓW WOBEC RADY I ZARZ¥DU.
1. W sesjach Rady udzia³ bior¹:
1) Burmistrz, Zastêpca Burmistrza i Skarbnik Miasta,
2) samodzielni pracownicy, kierownicy miejskich
jednostek organizacyjnych.
2. W posiedzeniach komisji Rady Miasta udzia³ bior¹
samodzielni pracownicy oraz kierownicy miejskich
jednostek w³aciwi ze wzglêdu przedmiot obrad.
3. W posiedzeniach Zarz¹du udzia³ bior¹:
1) Burmistrz Miasta, Zastêpca Burmistrza i Skarbnik
Miasta,
2) zaproszeni ka¿dorazowo samodzielni pracownicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
4. Samodzielni pracownicy oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych odpowiadaj¹ za jakoæ i terminowe
opracowanie materia³ów przeznaczonych do rozpatrzenia na sesjach Rady i posiedzeniach Zarz¹du.
5. Materia³y na sesjê lub posiedzenia Zarz¹du winny
byæ opracowane w sposób problemowy, pozwalaj¹cy na wszechstronn¹ analizê zagadnieñ, ich ocenê
oraz ustalenia w³aciwych kierunków dzia³ania i rodków ich realizacji.
6. Uchwa³y Rady, zarz¹dzenia i uchwa³y Zarz¹du, wnioski komisji Rady pracownik obs³uguj¹cy organy
gminy przekazuje inspektorowi ds. ogólno-organizacyjnych.

Poz. 457

 915 

7. Inspektor ds. ogólno-organizacyjnych przekazuje
odpisy w/w dokumentów odpowiednim pracownikom w celu merytorycznego ich za³atwiania.
8. Samodzielni pracownicy podejmuj¹ stosowne dzia³ania, zapewniaj¹ce realizacjê dokumentu (uchwa³y, zarz¹dzenia, wnioski).
9. Samodzielni pracownicy oraz kierownicy miejskich
jednostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹ ponadto do:
1) wspó³dzia³ania w opracowaniu projektów programów gospodarczych i bud¿etu miasta oraz
ich realizacji,
2) udostêpniania komisji rewizyjnej Rady Miasta
materia³ów i dokumentów w toku dokonywania
kontroli Urzêdu,
3) opracowywanie projektów przepisów miejskich,
4) wspó³dzia³ania w realizacji zadañ zwi¹zanych z
wyborami prezydenckimi, do Sejmu i Senatu i
Rady Miasta oraz organizacji referendów;
5) przygotowania projektów rozstrzygniêæ przedstawionych przez Radê i Zarz¹d problemów o
charakterze spo³ecznym lub gospodarczym.
VI. ZASADY POSTÊPOWANIA PRZY OPRACOWANIU
PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH RADY I ZARZ¥DU ORAZ REJESTRACJI I ORGANIZACJI ICH WYKONANIA.
1.Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu s¹ projekty:
1) uchwa³ Rady Miasta,
2) zarz¹dzeñ i uchwa³ Zarz¹du,
3) zarz¹dzeñ, decyzji jako aktów normatywnych kierownictwa wewnêtrznego.
2. Projekty aktów prawnych, o których opracowuj¹
merytorycznie w³aciwi samodzielni pracownicy
Urzêdu oraz Skarbnik Miasta.
3. Osoba opracowuj¹ca projekt aktu prawnego, obowi¹zana jest uzgodniæ go pod wzglêdem merytorycznym z:
a) w³aciwymi komisjami Rady, je¿eli wynika to z
obowi¹zuj¹cych przepisów lub charakteru aktu
prawnego;
b) samodzielnymi stanowiskami pracy, je¿eli zawiera w stosunku do nich zadania, polecenia lub zobowi¹zania.
4. Uzgodnienia, o których mowa w pkt 3 winny byæ
parafowane przez w³aciwych pracowników na
kopii projektu, a wszelkie zastrze¿enia i uwagi wnoszone w formie pisemnej.
5. Uzgodniony w trybie pkt 3 projekt aktu prawnego,
jednostka uprawniona przedstawiaj¹ radcy prawnemu w celu zaopiniowania pod wzglêdem prawnym i redakcyjnym.
6. Ostateczny projekt aktu prawnego winien byæ zaakceptowany przez Burmistrza wzglêdnie zastêpcê Burmistrza.
7. Projekt aktu prawnego powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: nazwê organu stanowi¹cego i
oznaczenie aktu, syntetyczne okrelenie przedmiotu
regulacji (w sprawie...), podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ podjêcie aktu prawnego, merytoryczn¹ regulacjê sprawy bêd¹cej przedmiotem aktu prawnego, okrelenie organów odpowiedzialnych za
wykonanie aktu prawnego, ustalenie organu lub
jednostki sprawuj¹cej nadzór nad wykonaniem aktu
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prawnego, termin wejcia w ¿ycie aktu prawnego
oraz ewentualnie czas jego obowi¹zywania, rozstrzygniêcie dotycz¹ce og³oszenia aktu prawnego
 je¿eli nie wynika to z przepisów prawa, a tak¿e
formy jego publikacji, przepisy przejciowe, przepisy koñcowe.
8. Do projektów uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Zarz¹du zawieraj¹cych przepisy gminne winne byæ do³¹czone uzasadnienie zawieraj¹ce: umotywowanie potrzeby podjêcia aktu prawnego, cele jakie zamierza siê osi¹gn¹æ przez wykonanie aktu prawnego,
okrelenie konsekwencji (spo³ecznych, finansowych, organizacyjnych i prawnych), jakie spowoduje akt prawny, wymagane opinie, stanowiska,
ekspertyzy, ewentualne wyniki konsultacji spo³ecznych.
9. Przepisy aktów prawnych winny byæ pisane w sposób zwiêz³y, jêzykiem poprawnym, powszechnie
zrozumia³ym, wykluczaj¹cym niejasnoci i dowolnoci interpretacji.
10. Przy formu³owaniu projektu aktu, w celu nadania
mu przejrzystoci nale¿y stosowaæ kolejnoæ podzia³u tekstu projektu na:
 rozdzia³y oznaczone cyframi rzymskimi,
 paragrafy oznaczone cyframi arabskimi,
 ustêpy oznaczone cyframi arabskimi
 punkty oznaczone cyframi arabskimi z nawiasem
z prawej strony,
 litery oznaczenie ma³ymi literami alfabetu z nazwiskiem z prawej strony.
11. Ka¿d¹ myl samodzieln¹ nale¿y ujmowaæ w oddzielny paragraf  jako najni¿sz¹ jednostkê podzia³u. Dotyczy to w szczególnoci ujmowania stanów
faktycznych lub prawnych. Je¿eli wzgl¹d na przejrzystoæ przepisu przemawia za dalszym jego podzia³em, a uk³ad logiczny nie pozwala na rozbicie
myli na dwa lub wiêcej paragrafów, wprowadza
siê ustêpy. Paragrafy zawieraj¹ce wyliczenia dzieli
siê na punkty, a dalsze wyliczenia w obrêbie punktu oznacza siê ma³ymi literami alfabetu ³aciñskiego.
12. Zbiorcze wykazy i zestawienia, wzory formularzy,
schematy i inne dane nie daj¹ce siê zmieciæ w treci aktu, nale¿y sporz¹dziæ w formie za³¹czników
aktu.
13. Uchwa³y Rady, zarz¹dzenia i uchwa³y Zarz¹du, zarz¹dzenia i decyzje Burmistrza Miasta rejestruje i
prowadzi ich zbiór samodzielne stanowisko ds.
ogólno-organizacyjnych.
14. Uchwa³y Rady Miasta przedk³ada Wojewodzie w
ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia samodzielne stanowisko ds. Rady Miasta.
15. Projektodawca aktu prawnego winien po jego wejciu w ¿ycie niezw³ocznie przyst¹piæ do jego realizacji. Obowi¹zek taki spoczywa równie¿ na innych
jednostkach organizacyjnych, dla których wynikaj¹ zadania z aktu prawnego.
16. Samodzielne stanowisko pracy ds. ogólno-organizacyjnych prowadzi zbiór przepisów gminnych
dostêpnych do powszechnego wgl¹du w siedzibie
Urzêdu.
VII. ORGANIZACJA DZIA£ALNOCI KONTROLNEJ.
W Urzêdzie sprawowana jest kontrola wewnêtrzna i
zewnêtrzna.
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1. Kontrolê wewnêtrzn¹ w Urzêdzie sprawuj¹:
 Burmistrz Miasta, zastêpca Burmistrza,
 G³ówny Ksiêgowy  Skarbnik Miasta.
2. Kontrolê zewnêtrzn¹ wykonuj¹ w zakresie przyznanych przez Burmistrza pe³nomocnictw:
 Skarbnik Miasta w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie bud¿etu i planu
finansowego oraz prowadzenia dzia³alnoci finansowej,
 poszczególni pracodawcy w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie w³asnoci rzeczowej.
3. Burmistrz ustali odrêbne szczegó³owe zasady i tryb
prowadzenia kontroli.
VIII. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI.
1. Burmistrz podpisuje osobicie w szczególnoci:
akty normatywne kierownictwa zewnêtrznego, pisma kierowane do kierowników administracji rz¹dowej, korespondencjê z przedstawicielstwami
dyplomatycznymi, placówkami konsularnymi oraz
przewodnicz¹cymi zarz¹dów jednostek samorz¹du terytorialnego wszystkich gmin, odpowiedzi
na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski
pos³ów, odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz¹ce kierowników referatów oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, korespondencjê
wynikaj¹c¹ z wykonywania uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników
Urzêdu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
z zastrze¿eniem art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym.
2. Zastêpca Burmistrza podpisuje: pisma i korespondencjê w sprawach o których mowa w pkt. 1 w
czasie nieobecnoci Burmistrza, dokumenty i korespondencjê, w tym decyzje administracyjne w
sprawach powierzonych do nadzoru przez Burmistrza w zakresie ustalonym przez zarz¹d i nie
zastrze¿onych do podpisu Burmistrza, pisma i
korespondencjê w sprawach organizacji i funkcjonowania Urzêdu, dokumenty i korespondencjê
dotycz¹c¹ nadzoru nad miejskimi jednostkami
organizacyjnymi.
3. Pracownicy zajmuj¹cy samodzielne stanowiska
pracy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji podpisuj¹ pisma i decyzje w ramach
w³aciwoci rzeczowej stanowiska i upowa¿nieñ
Burmistrza.
4. W dokumentach przedstawionych do podpisu
cz³onkom kierownictwa Urzêdu powinna byæ
umieszczona adnotacja zawieraj¹ca nazwisko i
stanowisko s³u¿bowe pracownika, który opracowa³ dokument.
IX. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZALATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI.
1. Zasady postêpowania przy za³atwianiu spraw z zakresu administracji publicznej okrela ustawa z
dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26
z pón. zm.), instrukcja kancelaryjna oraz przepisy
szczególne.
2. Pracownicy Urzêdu s¹ zobowi¹zani do sprawnego, terminowego, sumiennego i bezstronnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kie-

3.

4.
5.
6.

7.

ruj¹c siê przepisami prawa z uwzglêdnieniem interesu
Pañstwa, miasta oraz indywidualnych interesów obywateli.
Pracownicy samodzielni  zgodnie z ustalonym zakresem obowi¹zków  s¹ odpowiedzialni przed Burmistrzem za terminowe i prawid³owe za³atwianie spraw
obywateli.
Kontrole i koordynacjê dzia³añ stanowisk Urzêdu w
zakresie za³atwiania indywidualnych spraw obywateli,
w tym skarg i wniosków sprawuje Burmistrz Miasta.
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania
skarg i wniosków obywateli ureguluje Burmistrz w odrêbnym trybie.
Pracownicy obs³uguj¹cy interesantów zobowi¹zani s¹
do: udzielania informacji niezbêdnych przy za³atwianiu danej sprawy i wyjanienia obowi¹zuj¹cych przepisów, rozstrzygania spraw w miarê mo¿liwoci na
miejscu, a w pozosta³ych przypadkach, do okrelenia
terminu za³atwienia, informowania zainteresowanych
o stanie za³atwiania ich spraw, powiadomienia o przed³u¿eniu terminu rozstrzygniêcia spraw w przypadku
zaistnienia takiej koniecznoci, informowania o przys³uguj¹cych rodkach odwo³awczych lub rodkach
zaskar¿enia od wydanych rozstrzygniêæ.
Interesanci maj¹ prawo uzyskaæ informacje o sposobie za³atwienia sprawy w formie pisemnej, ustnej lub
telefonicznej b¹d telegraficznej.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz
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Zarz¹dzenie Nr 49/01
Prezydenta Miasta Gdañska
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
w sprawie miesiêcznych kosztów utrzymania jednego
podopiecznego w domach pomocy spo³ecznej w Gdañsku w 2001 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (tj. Dz. U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm. z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 117 poz. 756, Nr 162, poz.1118, Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz.
1001, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 19, poz. 238) w zwi¹zku
z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z pón. zm., z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Gdañsku ustala siê, i¿ w 2001 roku miesiêczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w domach pomocy spo³ecznej w Gdañsku wynosi:
1. Dom Seniora im. Jana Paw³a II Gdañsk, ul. Fromborska 24
1.962,42 z³.
2. Dom Pomocy Spo³ecznej Gd.  Sobieszewo ul. Turystyczna 23
2.080,00 z³.
3. Dom Pomocy Spo³ecznej Gd.  Orunia ul. Starogardzka 20
2.288,28 z³.
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4. Dom Pomocy Spo³ecznej Gd.  Oliwa ul. Polanki 121
2.121,00 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z
moc¹ od dnia 1 stycznia 2001 r.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym.
Prezydent
Miasta Gdañska
P. Adamowicz
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Gdañsk, dnia 18 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/423-A/10/2001/II/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
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 23 marca 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Kartuzach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190045720
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 2,63 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 16,84 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR
z dnia 12 listopada 1998 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/630/423/U/
OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
w dniu 23 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 zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie zweryfikowanych porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy oraz skorzysta³o z
dyspozycji § 29 ust. 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 okresie obowi¹zywania taryfy.
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 maja 2003 r., tj. na
okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹ weryfikacji po tym okresie kosztów przyjêtych do kalkulacji
cen i stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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. 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 i nie wczeniej ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania (do dnia 30
czerwca 2001 r.) bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa zatwierdzonej decyzj¹
z dnia 8 marca 2000 r. nr OGD-820/423-A/10/99/MS,
zmienion¹ decyzjami z dnia 8 stycznia 2001 r. nr OGD820/423-A/68/3/2000/I/MS, z dnia 23 kwietnia 2001 r.
nr OGD-820/423-A/1391/2/2001/I/SA oraz z dnia 15
maja 2001 r. nr OGD-820/423-A/1705/4/2001/I/SA
(Przedsiêbiorstwo w trakcie postêpowania administracyjnego o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciep³a, wszczêtego w dniu 23 marca 2001 r., wystêpowa³o o zmianê decyzji z dnia 8 marca 2000 r. nr OGD-820/423-A/
10/99/MS miêdzy innymi w zakresie ustalonego dla niej
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at).
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 19 A
83-300 Kartuzy
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£ACZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD-820/423-A/10/2001/II/S.A.
z dnia 18 maja 2001 r.

Spis treci:
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at.
Czêæ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów 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, Nr 48, poz. 555 i
Nr 103, 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, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U.
Nr 72, poz. 845).
Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera energiê
lub paliwa na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym.
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 których zamówiona moc cieplna
nie przekracza 0,2 MW.
Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego.
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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.
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 obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a.
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 powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
Liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do
grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty
wiêcej ni¿ jednego odbiorcy.
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu
ogrzewania obiektów.
Wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych
ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach ciep³a lub zakupionego
od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Zak³ad
Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kartuzach, ul. Sêdzickiego
19, 83-300 Kartuzy, zwany dalej SPEC-PEC.

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C
D

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
66 082,20
83 564,64
53 830,08
-

miesiêczna
5 506,85
6 963,72
4 366,34
-

SPEC-PEC posiada nastêpuj¹ce ród³a ciep³a:
K-1  kot³ownia osiedlowa wêglowa w Kartuzach przy
ul. Osiedle XX-lecia,
K-2  kot³ownia osiedlowa wêglowa w Dzier¿¹¿nie przy
ul. Szpitalnej 45,
K-3  kot³ownia rejonowa mia³owa w Kartuzach przy
ul. Osiedle Wybickiego,
oraz lokalne ród³a ciep³a na paliwo sta³e (wêgiel, mia³,
koks):
K-4 -w Kartuzach przy ul. Rynek 2,
K-5 -w Kartuzach przy ul. Mciwoja II,
K-6 -w Kartuzach przy ul. 3 Maja.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
SPEC-PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie:
 wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji nr WCC/
596/423/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a na podstawie koncesji nr PCC/630/423/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa A  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-1 dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹
sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ SPEC-PEC i
przez niego eksploatowan¹.
Grupa B  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-2 dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹
sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ SPEC-PEC i
przez niego eksploatowan¹.
Grupa C  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle K-3 dostarczane jest do obiektów poprzez wysokoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne nale¿¹ce do
SPEC-PEC i przez niego eksploatowane.
Grupa D  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ród³ach K-4, K-5 i K-6 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto:

Bazowa cena
ciep³a
[z³/GJ]
22,17
20,60
19,34
-

Bazowa cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]
10,14
10,14
10,14
-

Bazowa
stawka
op³aty za
zamówion¹
moc [z³/MW[
miesiêczna
7 308,21

Bazowa
stawka
op³aty
za ciep³o
[z³/GJ]
25,17
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Sy m bo l
g r upy
o d b io r c ó w
A
B
C
D
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B a z o w a st a w k a o p ³ a t y st a ³ e j
z a u s ³ u g i p r z e sy ³ o w e
[ z ³/M W ]
r o c z na
m i e si ê c z n a
14 665,68
1 222,14
15 453,84
1 287,82
16 784,16
1 398,68
-

B a z o w a st a w k a o p ³ a t y
z m i e n n e j z a u s³ u g i
p r z e sy ³ o w e
[ z ³/G J ]
5,54
4,25
6,56
-

B a z o w a st a w k a o p ³ a t y
a bo na m e nt o w ej
[ z ³/p u n k t p o m ia r o w y ]
r o c z na
m i e si ê c z n a
66,84
5,57
66,84
5,57
66,84
5,57
-

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*:

Ba z o w a
Ba z o w a
Ba z o w a c e n a
Ba z o w a c e n a z a z a m ó w io n¹
c e n a n o n i k a st a w k a o p ³ a t y
Sy m bo l
c ie p ³a
m o c c ie p ln¹ [ z ³/M W ]
z a z a m ó w i o n¹
c ie p ³a
g r upy
[ z ³/G J ]
3
m o c [ z ³/M W [
[ z ³/m ]
o d b io r c ó w
A
B
C
D
Sy m bo l
g r upy
o d b io r c ó w
A
B
C
D

r o c z na
80 620,32
101 948,88
65 672,64
-

m i e si ê c z n a
6 718,36
8 495,74
5 326,93
-

B a z o w a st a w k a o p ³ a t y
s t a ³ e j z a u s ³ u g i p r z e sy ³ o w e
[ z ³/M W ]
r o c z na
m i e si ê c z n a
17 892,12
1 491,01
18 853,68
1 571,14
20 476,68
1 706,39
-

27,05
25,13
23,59
-

12,37
12,37
12,37
-

B a z o w a st a w k a
o p ³a t y z m ie n n e j
z a u s ³ u g i p r z e sy ³ o w e
[ z ³/G J ]
6,76
5,19
8,00
-

m i e si ê c z n a
8916,02

Ba z o w a
st a w k a
o p ³a t y z a
c ie p ³o
[ z ³/G J ]
30,71

B a z o w a st a w k a o p ³ a t y
a bo na m e nt o w ej
[ z ³/ p u n k t p o m ia r o w y ]
r o c z na
m i e si ê c z n a
81,60
6,80
81,60
6,80
81,60
6,80
-

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia
potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, 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
podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 roku 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.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z
zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w
drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek
op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych
do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
pkt 4.3.1.

CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
5.1.1. 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:
 niedotrzymania przez SPEC-PEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
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
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
R. Hanasz

460

Gdañsk, dnia 25 maja 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/534/1828/2001/I/MS
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 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 21 maja 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Cz³uchowie
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 7708940
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 23 grudnia 1999 r. Nr OGD820/534-A/10/99/WF, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 29 stycznia 2001 r. Nr OGD-820/534/328/4/2000/2001/I/MS, 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,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia
23 grudnia 1999 r. Nr OGD-820/534-A/10/99/WF, og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 1999 r. (Nr 138, poz. 1159), a nastêpnie
zmienion¹ decyzj¹ Prezesa URE z dnia 29 stycznia 2001 r.
Nr OGD-820/534/328/4/2000/2001/I/MS.
Pismem z dnia 21 maja 2001 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem o zmianê, na podstawie art.155 Kpa, decyzji z dnia 23 grudnia 1999 r.
Nr OGD-820/534-A/10/99/WF w zakresie okrelonego t¹
decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
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op³at zawartych w taryfie dla ciep³a poprzez ustalenie
nowego okresu obowi¹zywania taryfy do dnia 30 czerwca 2001 r. W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, a przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli stosowaæ ceny i stawki op³at
w niej zawarte do czasu wejcia w ¿ycie nowej taryfy.
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 w chwili
obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a i zachodzi koniecznoæ dostosowania przed³o¿onego wniosku do przepisów 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". Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie. 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  Prawo energetyczne, decyzja 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
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