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Gdañsk, dnia 27 czerwca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/108-A/12/2001/II/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr
43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w
zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej KOSPEC Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Kocierzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190573033
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 rzedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (13,24%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci ( 20,1%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 sierpnia 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 4 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
36/108/U/1/98/RG,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 4 wrzenia
2000 r. Nr PCC/36/108/U/1/98/RG,
w dniu 24 kwietnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpo-
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wanie 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 pon. 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, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
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 oraz zweryfikowanych porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Ponadto zastosowany zosta³ przepis § 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 w okresie stosowania taryfy. Wp³yw na okrelenie wysokoci wspó³czynników korekcyjnych mia³y przede wszystkim zmiany w warunkach funkcjonowania Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci wzrost kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a bêd¹cych konsekwencj¹ dokonywanych przez Przedsiêbiorstwo licznych prac remontowo-konserwacyjnych polegaj¹cych na wymianie sieci ciep³owniczej wykonanej w
technologii tradycyjnej na preizolowan¹ wraz z wymian¹
wêz³ów cieplnych. 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 sierpnia 2002 r., tj.
na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
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weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 479 46 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 URE 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 o 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.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 27 czerwca 2001 r.
Nr OGD  820/108-A/12/2001/II/SK
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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)
Wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych
ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ tego ciep³a, tj.
Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Kocierzynie przy ulicy Tetmajera 3, zwane dalej
KOSPEC.
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.
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.
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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.
Zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi
Warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza 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.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
K-1  rejonowe ród³o ciep³a, w którym ciep³o wytwarzane jest w postaci gor¹cej wody wytwarzane jest ze
spalania wêgla drobnego, zlokalizowane w Kocierzynie
przy ul. Tetmajera 3.
K-2  osiedlowe ród³o ciep³a, w którym ciep³o wytwarzane jest w postaci gor¹cej wody wytwarzane jest ze
spalania wêgla drobnego, zlokalizowane w Kocierzynie
przy ul. wiêtope³ka.

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji nr WCC/
36/108/U/1/98/RG z dnia 4 wrzenia 1998 r.,
2) przesy³ania i dystrybucji ciep³a na podstawie koncesji nr PCC/36/108/U/1/98/RG z dnia 4 wrzenia
1998 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
3.1.Podzia³ odbiorców na grupy ze wzglêdu na miejsce
dostarczania ciep³a.
Grupa A  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a K-1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ do wêz³ów cieplnych nale¿¹cych KOSPEC i przez niego eksploatowanych.
Grupa B  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a K-1 dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, poprzez grupowe
wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ KOSPEC i przez niego eksploatowane.
Grupa C  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a K-2 dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
KOPSEC i przez niego eksploatowane.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
roczna
rata miesiêczna
46 399,08
3 866,59
46 399,08
3 866,59
59 988,12
4 999,01

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna
30 254,88
32 587,80
33 387,72

Poz. 618
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rata
miesiêczna
2 521,24
2 715,65
2 782,31

Bazowa cena
ciep³a
[z³/GJ]
21,30
21,30
22,46

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]
8,08
8,08
7,42

Bazowa
stawka op³aty
Bazowa stawka
abonamentowej
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³/punkt pomiarowy]
[z³/GJ]
rata
roczna
miesiêczna
8,92
77,64
6,47
9,17
77,64
6,47
8,09
77,64
6,47
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4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto.*

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Bazowa cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
roczna
rata miesiêczna
56 606,88
4 717,24
56 606,88
4 717,24
73 185,48
6 098,79
Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna
36 910,92
39 757,08
40 733,04

rata
miesiêczna
3 075,91
3 313,09
3 394,42

Bazowa cena
ciep³a
[z³/GJ]
25,99
25,99
27,40

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]
9,86
9,86
9,05

Bazowa
stawka op³aty
Bazowa stawka
abonamentowej
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³/punkt pomiarowy]
[z³/GJ]
rata
roczna
miesiêczna
10,88
94,68
7,89
11,19
94,68
7,89
9,87
94,68
7,89

* 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 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.
4.3.2. 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 KOSPEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,

 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru 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.
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
K. Borzyszkowski
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 3
83-400 Kocierzyna
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 22 czerwca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/557-A/13/2001/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 w
zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18 kwietnia 2001 r.
Miasta i Gminy Kêpice
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Kêpicach
posiadaj¹cy statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770697447
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 ( 0,11)%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 21,82%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30
czerwca 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie: wytwarzania ciep³a  Nr WCC/
873A/557/W/3/2001/MJ z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr WCC/837A/557/
W/3/2001/MJ oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a 
Nr PCC/534/557/U/OT1/98/SA z dnia 5 listopada 1998 r.,
zmienion¹ decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr PCC/534A/
557/W/3/2001/MJ, w dniu 18 kwietnia 2001 r. zosta³o wsz-

czête 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 z pón. zm.) zwanej
dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa
energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
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, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy oraz zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo
w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Ponadto Przedsiêbiorstwo skorzysta³o z § 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 stosowania 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 30 czerwca 2003 r. tj.
na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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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
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Miasta i Gminy Kêpice
na rêce Pana Kazimierza Sobkowiaka
Dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kêpice
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
Nr OGD-820/557-A/13/2001/II/SA
z dnia 22 czerwca 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 u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ustawa  ustawê 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 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),
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),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych
ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Miasto i Gmina
Kêpice, prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ ZAK£AD ENERGETYKI
CIEPLNEJ w Kêpicach, zwany dalej ZEC Kêpice,
odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê 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 lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z
obiektem,
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  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu
ogrzewania obiektów,
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,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê 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,
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zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
ród³a ciep³a:
a) ród³a ciep³a wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe:
 Nr 1  Bielaka  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kêpicach przy ul. T. Bielaka, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody, pochodz¹ce z
przetworzenia biomasy i wêgla kamiennego,
 Nr 2  Biesowice  ród³o ciep³a zlokalizowane w
miejscowoci Biesowice, wytwarzaj¹ce ciep³o w
postaci gor¹cej wody dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody, pochodz¹ce z
przetworzenia wêgla kamiennego,
 Nr 3  Kruszka  lokalne ród³o ciep³a w miejscowoci Kruszka, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej
wody dla potrzeb centralnego ogrzewania, pochodz¹ce z przetworzenia paliwa p³ynnego,
 N 4  OSiR  lokalne ród³o ciep³a w miecie Kêpice,
wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody dla
potrzeb centralnego ogrzewania, pochodz¹ce z przetworzenia paliwa p³ynnego,
b) ród³o ciep³a nie wyposa¿one w uk³ady pomiaroworozliczeniowe:
 Nr 5  Willa  lokalne ród³o ciep³a w miecie Kêpice, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody, dla
potrzeb centralnego ogrzewania pochodz¹ce z przetworzenia wêgla kamiennego.

CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Miasto i Gmina Kêpice realizuje zadania w³asne w zakresie zaopatrzenia w ciep³o mieszkañców w formie zak³adu bud¿etowego, pod nazw¹ Zak³ad Energetyki Cieplnej w Kêpicach, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  z dnia 31 sierpnia 2000 r.
Nr WCC/873A/557/W/3/2001/MJ, zmienionej decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr WCC/837A/557/W/3/
2001/MJ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  z dnia 5 listopada
1998 r. Nr PCC/534/557/U/OT1/98/SA zmienionej
decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr PCC/534A/557/
W/3/2001/MJ.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a Nr 1 dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC
Kêpice i przez niego eksploatowan¹.
GRUPA II  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a Nr 2 dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC
Kêpice i przez niego eksploatowan¹.
GRUPA III  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a Nr 3 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
GRUPA IV  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle ciep³a Nr 4 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
GRUPA V  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a Nr 5 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ
BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at.

CENA ZA ZAMÓWION¥ MOC CIEPLN¥
ROCZNA z³ / MW

CENA CIEP£A z³ / GJ

RATA MIESIÊCZNA
z³ / MW

NETTO

*
BRUTTO

NETTO

63349,92

77286,90

5279,16

*
BRUTTO
NETTO
GRUPA I
6440,58

21,44

CENA NONIKA CIEP£A
z³ / m³

*
BRUTTO

NETTO

*
BRUTTO

26,16

0

0

30,27

0

0

-

-

GRUPA II
98376,60

120019,45

8198,05

10001,62

24,81

GRUPA III
STAWKI OP£AT ZA ZAMÓWION¥ MOC CIEPLN¥ I ZA CIEP£O
-

-

5452,56

6652,12

23,69

28,90
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GRUPA IV
-

-

4939,77

6026,52

24,55

29,95

-

-

GRUPA V
STAWKA OPÙATY MIESIÆCZNEJ zù / m²

STAWKA OPÙATY SEZONOWEJ zù / m²

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

0,82

1,00

3,28

4,00

UWAGA: * uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Bazowe stawki op³at.
STAWKA OP£ATY ZA US£UGI PRZESY£OWE

OP£ATA ABONAMENTOWA

OP£ATA STA£A
ROCZNA

RATA
MIESIÊCZNA

z³ / MW

z³ / MW

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

OP£ATA
ZMIENNA

ROCZNA

RATA
MIESIÊCZNA

z³ / GJ

z³ / punkt pomiarowy

z³ / punkt pomiarowy

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

78,60

95,89

6,55

7,99

78,60

95,89

6,55

7,99

GRUPA I
7748,88

9453,63

645,74

787,80

2,75

3,36

GRUPA II
10981,08

13396,92

915,09

1116,41

3,28

4,00

UWAGA: * uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Zasady ustalania op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. 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 dro-

dze 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 ZEC Kêpice standardów ja-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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kociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorcê 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
7.1.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.
7.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
K. Sobkowiak

620
UCHWA£A Nr XXXI/934/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare SzkotyOrunia Górna w miecie Gdañsku w obrêbie jednostki F  Rejon II ul. Cieszyñskiego.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136), art. 18 ust. 2 pkt 5,
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: 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, 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) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku w obrêbie jednostki F  Rejon II ul.
Cieszyñskiego, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 2, 83
ha, ograniczony:
 od wschodu projektowany teren sportowo-rekreacyjny, dz. nr 2/24 i 622/4,
 od po³udnia i zachodu: ulica Cieszyñskiego,
 od pó³nocy: granica dzia³ki nr 214/31, 2/22, 2/13,
jak na rysunku planu.
§2
Ustala siê podzia³ rejonu na 3 tereny (oznaczone symbolem trzycyfrowym od 001 do 003), wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenia w/g klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach

zagospodarowania), przeznaczony pod okrelon¹ grupê
funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym:
33  us³ugi: administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi
³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi
u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki,
mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym,
ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogi do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej. Dopuszcza siê
funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
51  funkcje wydzielone chronione wyszczególnione z
nazwy wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które s¹ budowane przez
gminê w ramach zadañ w³asnych lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria, itd.) oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty funkcyjne wed³ug uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury, itd.)
52  funkcje wydzielone niechronione, jak 51, tylko nie
wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz
liniowa wymagaj¹ca rezerwy terenu z wy³¹czeniem dróg
i kolei, plus dominanty funkcyjne ze strefy 33.
62  zieleñ dostêpna: parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne, z dopuszczeniem funkcji zwi¹zanych z obs³ug¹ z u¿ytkowników jak: wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga
turystyczna, ma³¹ architektur¹, dzia³alnoæ handlow¹ i
gastronomiczn¹ z obiektów niewymagaj¹cych zgody na
budowê jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub
przenonych straganów rozstawionych tylko na czas
sprzeda¿y (wymagane pozwolenia w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem).
§3
Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
 intensywnoæ zabudowy  powierzchnia ogólna zabudowy do powierzchni terenu.
§4
Dodatkowe ustalenia obowi¹zuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) wysokoæ zabudowy mierzona od naturalnej poziomicy po stronie drogi publicznej do najwy¿szego
punktu dachu, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach oraz akcentów architektonicznych,
2) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ werand, wykuszy, balkonów.
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§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1719
(CHE£M-STARE SZKOTY-ORUNIA GÓRNA
REJON II ul. Cieszyñskiego W GDAÑSKU)
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1.05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
dominanty funkcyjne  istniej¹cy TEREN KULTU RELIGIJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE ZWI¥ZANE Z
FUNKCJ¥ PODSTAWOW¥
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e z tej strefy
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJ DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
b) maks. i min. wielkoæ podzia³u: nie ustala siê
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
d) proc. pokrycia dzia³ki zabudowanej: nie ustala siê
e) linia zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla kocio³a  wg wskanika 10 m.p. /1000 miejsc siedz¹cych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY, tak jak w stanie istniej¹cym
a) ulice: dojazd z ulicy Cieszyñskiego
b) woda: z wodoci¹gu miejskiego
c) elektrycznoæ: z istniej¹cej sieci
d) gaz: z istniej¹cej sieci
e) ogrzewanie: z miejskiej sieci ciep³owniczej
f) cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
g) wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
h) utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯ENIA
nie ustala siê
13.ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1719
(CHE£M-STARE SZKOTY-ORUNIA GÓRNA
REJON II ul. Cieszyñskiego W GDAÑSKU)
1. NUMER TERENU: 002 2. POWIERZCHNIA 1, 25 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
b) maks. i min. wielkoæ podzia³u: nie ustala siê
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 15 m
d) proc. pokrycia dzia³ki zabudowanej: do 40%
e) linia zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy
jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
handel, us³ugi-3 m.p./ 100 m2 p.u¿. lub wg. programu
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) ulice dojazd z ulicy Cieszyñskiego
b) woda: z wodoci¹gu miejskiego
c) elektrycznoæ: z istniej¹cej sieci NN
d) gaz: z istniej¹cej sieci
e) ogrzewanie: w³¹czenie do zcentralizowanego systemu ogrzewania lub indywidualne z zastosowaniem niskoemisyjnych róde³ ciep³a
f) cieki: do miejskiej kanalizacji sanitarnej
g) wody opadowe: do kanalizacji deszczowej
h) utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Stabilizacja geodynamiczna skarp, zagospodarowanie terenów o du¿ych spadkach wielopiêtrowa zieleni¹
12. OBSZARY ZAGRO¯ENIA
nie umocnione skarpy
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17.INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
 do znajduj¹cej siê na terenie magistrali ciep³owniczej 2 x 600 nale¿y zapewniæ awaryjny dojazd
szer. 5, 0 m wzd³u¿ magistrali.
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17.2.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
 postulowana forma zabudowy o wysokich walorach architektonicznych uwzglêdniaj¹ca s¹siedztwo kocio³a oraz ekspozycjê terenu od strony Alei
Sikorskiego,
 zastosowanie materia³ów tradycyjnych w elewacjach.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRESTRZENNEGO NR 1719
(CHE£M-STARE SZKOTY-ORUNIA GÓRNA
REJON II ul. Cieszyñskiego REJON II W GDAÑSKU)
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,53 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy: 62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Elementy infrastruktury technicznej  za wyj¹tkiem sytuacji braku innych mo¿liwoci ich trasowania.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
b) maks. i min. wielkoæ podzia³u: nie ustala siê
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: nie ustala siê
c) proc pokrycia dzia³ki zabudowanej: nie ustala siê
d) linie zabudowy: nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) ulice: nie ustala siê
b) woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
c) elektrycznoæ: z istniej¹cej sieci
d) gaz: nie przewiduje siê
e) ogrzewanie: nie przewiduje siê
f) cieki: nie przewiduje siê
g) wody opadowe: powierzchniowo w obrêbie terenu
h) utylizacja odpadów sta³ych: na miejskie sk³adowisko odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 zagospodarowanie terenów o du¿ych spadkach
wielopiêtrow¹ zieleni¹
12. OBSZARY ZAGRO¯ENIA
nie ustala siê
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWETSYCYJNEJ, REWITALIZACJA, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie okrela siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
Teren bez zabudowy. Do znajduj¹cej siê na terenie,

magistrali ciep³owniczej 2 x 600 nale¿y zapewniæ awaryjny dojazd szer. 3,0 m wzd³u¿ magistrali. Nale¿y zachowaæ pas eksploatacyjnego dostêpu wzd³u¿ kolektorów: sanitarnego i deszczowego o szer. min. 7, 0 m
(³¹cznie z kolektorami). Zagospodarowanie terenu
winno nast¹piæ ³¹cznie z projektowanym terenem zieleni i rekreacji po³o¿onym w bezporednim s¹siedztwie ulic Witosa, Sikorskiego i Cieszyñskiego
§6
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare
Szkoty-Orunia Górna  Rejon II ul. Cieszyñskiego w miecie Gdañsku, w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
Na rysunku ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w
celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawania z planu, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/114/91 z dnia 26 marca 1991 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 10, poz. 86 z pón. zm.).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

621
UCHWA£A Nr XXXIII/1038/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasieñ  rejon ulicy Jasieñskiej
i Kartuskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
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zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, 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: 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, 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. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasieñ  rejon ulicy Jasieñskiej i Kartuskiej w
miecie Gdañsku obejmuj¹cy teren po³o¿ony pomiêdzy
ulic¹ Jasieñsk¹, parcel¹ parafii p.w. B³ogos³awionej Doroty z M¹tew, zapleczem ulicy Kartuskiej, zapleczem ulicy Szczytników.
§2
1. Ustala siê 1 teren (oznaczony symbolem trzycyfrowym
001) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem
strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalne:
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33
Us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd. w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci (poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fale elektromagnetyczne w
celach propagacji), us³ugi sportu, us³ugi turystyki i
wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi
samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura
instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do
obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej. Dopuszcza
siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga ! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble itp.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b:d,
powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów,
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2309
(JASIEÑ  rejon ulicy Jasieñskiej i Kartuskiej)
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0, 34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo -mieszkaniowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabud.  maks. 0, 5
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  11 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 40 %
linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na
dzia³ce, dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ  1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, dla us³ug 2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej, przy zachowaniu wskanika 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Drogi  dojazd od ul.Jasieñskiej i ul. Kartuskiej
Woda  z wodoci¹gu w ul. Kartuskiej i w ul. Jasieñskiej
(do przebudowy)
Elektrycznoæ  z istniej¹cej i proj. sieci niskiego napiêcia
Gaz  z istniej¹cego gazoci¹gu n/c
Ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
cieki  w³¹czenie w miejski system kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe  do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej, do czasu jej realizacji wody
opadowe zagospodarowaæ na w³asnej dzia³ce
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Ustala siê wymóg przeznaczenia min 40% pow. terenu pod pow. biol. czynne, (z uwzglêdnieniem powierzchni nieutwardzonych przeznaczonych do rekreacji), w tym 15 % pod zadrzewienia. W ramach powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce po³o¿onej
najbli¿ej ul.Kartuskiej od strony ulicy nale¿y wykonaæ
nasadzenia zieleni wysokiej i redniej. Dzia³alnoæ
us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza oraz
poziomu dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30 %
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1 Inne zapisy stanowi¹ce
Obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min
30° maks. 50°.
Dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jasieñ  rejon
ulicy Jasieñskiej i Kartuskiej w miecie Gdañsku, w skali
1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
§7
Traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zespo³u dzielnic Gdañsk-Po³udnie, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXXI/181/88 Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku z dnia 28 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1989 r. Nr 21, poz. 150).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/1042/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku jedn. A  w rejonie ul. Biegañskiego i Al. Sikorskiego.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, 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: 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, 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. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare Szkoty-Orunia Górna w miecie
Gdañsku jedn. A  w rejonie ul. Biegañskiego i Al. Sikorskiego, obejmuj¹cy teren po³o¿ony miêdzy ul. Biegañskiego, Al. Gen. Sikorskiego i Al. Armii Krajowej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹:
85  tereny obs³ugi komunikacji parkingi, stacje paliw,
przystanki, wêz³y integracyjne, itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
§3
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1725
CHE£M  STARE SZKOTY  ORUNIA GÓRNA
jedn. A  rejon ul. Biegañskiego i Al. Sikorskiego
1. NUMER TERENU 001

2. POWIERZCHNIA 0, 44 ha
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3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 85 teren obs³ugi komunikacji-parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Inne ni¿ wymienione w punkcie 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie wystêpuj¹
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  nie ustala siê
proc. pokr. dzia³ki zabud.  nie ustala siê
linie zabudowy  nie ustala siê
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
min. 100 miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  obs³uga od ul. Biegañskiego
woda  w ulicy obs³uguj¹cej
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejski uk³ad zasilania
gaz  nie wymaga obs³ugi w tym zakresie
ogrzewanie  indywidualne z zastosowaniem róde³
ciep³a o niskiej emisji zanieczyszczeñ
cieki  w³¹czenie w miejski uk³ad kanalizacji sanitarnej
wody opadowe  do miejskiego uk³adu kanalizacji
deszczowej
utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko
miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe, które nie odpowiadaj¹ obowi¹zuj¹cym normom przed odprowadzeniem do miejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny byæ podczyszczone w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych, nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ wed³ug wskanika 1 drzewo/
5 m-c postojowych oraz formy zieleni zwartej wzd³u¿
Al. Armii Krajowej i ul. Biegañskiego,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1. Inne zapisy stanowi¹ce
dopuszcza siê lokalizacjê obiektu o maks. pow. ca³kowitej 20 m, przeznaczonego do obs³ugi parkingu
z wykluczeniem funkcji warsztatowych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-Stare
Szkoty-Orunia Górna w miecie Gdañsku jednostka A 
w rejonie ul. Biegañskiego i Al. Sikorskiego, w skali 1:
2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§6
Trac¹ moc w granicach objêtych niniejszym planem:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/
181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 150 z dnia 12.09.89),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹
Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 86 z pón. zm. z
dnia 17.05.91).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/1044/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia  rejon ul. Ptasiej
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, 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: 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,
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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. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Orunia  rejon ul. Ptasiej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy teren dzia³ek nr 610/2, 610/3, 610/4, 610/5,
610/7 w rejonie ul. Ptasiej.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33
Strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyj-nych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia-³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo jezdne.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b: d,
 powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów,
 dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).

§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1726 ORUNIA rejon ul. Ptasiej
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa bez
okrelenia proporcji miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹
i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  maks. 0,5
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  11,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 40%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 m.p. na dzia³ce; w
zabudowie wielorodzinnej i dla domów mieszkalnych
do 4 mieszkañ 1 m.p./ mieszkanie; dla us³ug i handlu
2 m.p./100m p.u¿.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  dojazd od ul. Ptasiej
woda  w³¹czenie w miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹ w
ul. Ptasiej
elektrycznoæ
ü w³¹czenie w miejskie
gaz
ý uk³ady infrastruktury
þ w ulicach obs³uguj¹cych
ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub
indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej
emisji
cieki  odprowadzenie do kana³u sanitarnego w ul.
Ptasiej
wody opadowe  odprowadzenie do kanalizacji deszczowej w ul. Ptasiej
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie;
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO I ZDROWIA LUDZI
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 40% pow. terenu pod pow. biol. czynne ( ³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o pow. nieutwardzonych) w tym 15% pod zadrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi;dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci
normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu
dwiêku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkanio-
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wej; w budynkach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie komunikacyjnej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹
przegród zewnêtrznych i stolarki; zabezpieczyæ stabilnoæ geotechniczn¹ skarp
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnych istniej¹cych i projektowanych  koniecznoæ zastosowania rodków technicznych ograniczaj¹cych
uci¹¿liwoæ do poziomu okrelonego w przepisach o
ochronie rodowiska i w Polskich Normach;
13. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1 Inne zapisy stanowi¹ce
obowi¹zuj¹ dachy spadziste  kat nachylenia min.
30% maks. 50%
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1726
DLA ULIC I DRÓG ORUNIA rejon ul. Ptasiej
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe odprowadziæ do miejskiego uk³adu
kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
§5
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, sporz¹dzony w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Traci moc w granicach objêtych niniejszym planem:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXI/181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28
maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 21, poz. 150),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹
Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 10, poz. 86 z
pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz
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UCHWA£A Nr XXXIV/1074/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kie³pinek rejon ulic Szczêliwej i Przytulnej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157),
art. 18 ust. 2 pkt 5, 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: 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, 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. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kie³pinek rejon ulic Szczêliwej i Przytulnej w
miecie Gdañsku obejmuj¹cy teren ograniczony ulicami
Szczêliw¹ i Przytuln¹ oraz nasypem kolejowym.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹
symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia
sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Na potrzeby planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33 Us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd. w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
Strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi nauki i owiaty, us³ugi gastronomii,
us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t. Inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo-jezdne.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy = powierzchnia ogólna zabudowy brutto do powierzchni dzia³ki b: d
powierzchnia ogólna zabudowy brutto = powierzchnia ca³kowita wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów,
2) dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy  od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
KIE£PINEK rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,68 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy  nie ustala siê
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  15,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 60%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
dla us³ug i handlu 2 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Szczêliwa
woda  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury w
ulicach obs³uguj¹cych
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury w ulicach obs³uguj¹cych  w strefie lokalizacja
stacji trafo
gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury w
ulicach obs³uguj¹cych
ogrzewanie  grupowe lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji
cieki  w³¹czenie poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej do kolektora Morena
wody opadowe  odprowadzenie poprzez proj. sieæ
kanalizacji deszczowej do zmodernizowanego systemu rowów melioracyjnych; dopuszcza siê czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
dla wyznaczonego na planie obiektu o wartociach
kulturowych obowi¹zuje zachowanie gabarytów oraz
materia³ów i wystroju elewacji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 20% pow. terenu pod pow. biologicznie czynne w tym 10% ca³oci
terenu pod zadrzewienia; wody opadowe, które nie
odpowiadaj¹ dopuszczalnym normom przed odprowadzeniem do miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej winny byæ oczyszczone w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych; nale¿y wytworzyæ na granicy ze stref¹ 002
 31 10 m strefê buforow¹ zagospodarowan¹ zieleni¹ wysok¹ i redni¹
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce
dla dróg dojazdowych min. szer. 10,0 m; dla ci¹gów
pieszo-jezdnych min. szer. 5,0 m
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych dla prawid³owej obs³ugi terenu
nale¿y docelowo zrealizowaæ proj. pod³¹czenie ul.
Przytulnej do ul. Kartuskiej
przed realizacj¹ zabudowy zmodernizowaæ odbiornik wód opadowych w tym rejonie t. j. dop³ywu Potoku Jasieñ
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
KIE£PINEK rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 3,06 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
funkcja mieszkaniowa min. 80% powierzchni u¿ytkowej ogó³em
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy -maks. 0,7
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  15,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 40%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wzd³u¿ okrelonej na rysunku planu osi widokowej nale¿y zachowaæ wgl¹d w kierunku Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe na
dzia³ce; w zabudowie wielorodzinnej i dla domów
mieszkalnych (do 4 mieszkañ) 1 miejsce postojowe na
mieszkanie; dla us³ug i handlu 2 miejsca postojowe/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Szczêliwa, Przytulna i ulica 006-81
woda  w³¹czenie w uk³ad piercieniowy wodoci¹gu
w ul. Przytulnej i Szczêliwej
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury w ulicach obs³uguj¹cych  w strefie lokalizacja stacji trafo

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

gaz  w³¹czenie w miejskie uk³ady infrastruktury w
ulicach obs³uguj¹cych
ogrzewanie  grupowe lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji
cieki  w³¹czenie poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej  do kolektora Morena
wody opadowe  odprowadzenie poprzez proj. sieæ
kanalizacji deszczowej do zmodernizowanego systemu rowów melioracyjnych; dopuszcza siê czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nale¿y chroniæ istniej¹c¹ wartociow¹ zieleñ wysok¹; ustala siê wymóg przeznaczenia min. 40% terenu
pod powierzchniê biologicznie czynn¹, (³¹cznie z terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o powierzchniach nieutwardzonych ) w tym 15% ca³oci
terenu pod zadrzewienie; dzia³alnoæ us³ugowa nie
mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiêku w
rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; nale¿y
zabezpieczyæ stabilnoæ geotechniczn¹ stoku i skarp;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
fragment terenu znajduje siê w 40 m strefie od projektowanej linii 110 kV; teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1 Inne zapisy stanowi¹ce
obowi¹zuj¹ dachy spadziste  k¹t nachylenia min.
30° maks. 50°
dla dróg dojazdowych minimalna szeokoæ 10,0 m;
dla ci¹gów pieszo-jezdnych minimalna szerokoæ
5,0 m
17.2 Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
postulowane zró¿nicowanie wysokociowe i rozcz³onkowanie bry³y zabudowy; wskazane objêcie
ca³ej strefy jednym zadaniem realizacyjnym; dla prawid³owej obs³ugi terenu nale¿y docelowo zrealizowaæ projektowane pod³¹czenie ul. Przytulnej do ul.
Kartuskiej; realizacja zabudowy winna byæ poprzedzona badaniami geologiczno  in¿ynierskimi statecznoci stoku i skarp oraz projektem ich zabezpieczenia; przed realizacj¹ zabudowy zmodernizowaæ
odbiornik wód opadowych w tym rejonie t. j. dop³ywu Potoku Jasieñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1230 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
KIE£PINEK rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,93 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa 
funkcja mieszkaniowa min. 80% powierzchni u¿ytkowej ogó³em
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy -maks. 0,7
maks. i min. wielk. podz.  nie ustala siê
dopuszcz. wys. zabud.  15,0 m
proc. pokr. dzia³ki zabud.  maks. 40%
linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
wzd³u¿ okrelonej na rysunku planu osi widokowej
nale¿y zachowaæ wgl¹d w kierunku otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
8. PARKINGI
dla zabudowy jednorodzinnej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; w zabudowie wielorodzinnej i dla domów
mieszkalnych (do 4 mieszkañ)
1 miejsca postojowe/ mieszkanie; dla us³ug i handlu
2 miejsca postojowe/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
drogi  ulica Szczêliwa, Przytulna i ulica 006-81
woda  w³¹czenie w uk³ad piercieniowy wodoci¹gu
w ul. Przytulnej i Szczêliwej
elektrycznoæ  w³¹czenie w miejski uk³ad infrastruktury w ulicach obs³uguj¹cych  w stefie lokalizacja
stacji trafo
gaz  w³¹czenie w miejski uk³ad infrastruktury w ulicach obs³uguj¹cych
ogrzewanie  grupowe lub indywidualne z zastosowaniem róde³ ciep³a o niskiej emisji
cieki  w³¹czenie poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej do kolektora Morena
wody opadowe  odprowadzenie poprzez proj. sieæ
kanalizacji deszczowej do zmodernizowanego systemu rowów melioracyjnych; dopuszcza siê czêciowe zagospodarowanie w obrêbie terenu przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych
utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
ustala siê wymóg przeznaczenia min. 40% pow. terenu pod powierzchnie biologicznie czynne (³¹cznie z
terenami ogrodów dzieciêcych, sportu i rekreacji o
powierzchniach nieutwardzonych) w tym 15% ca³oci terenu pod zadrzewienia; dzia³alnoæ us³ugowa
nie mo¿e powodowaæ przekroczeñ wartoci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dwiê-

Poz. 624

ku w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej;
nale¿y zabezpieczyæ stabilnoæ geotechniczn¹ stoku;
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren zagro¿ony uruchomieniem procesów erozyjnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1 Inne zapisy stanowi¹ce
obowi¹zuj¹ dachy spadziste  k¹t nachylenia min.
30° maks. 50°
dla dróg dojazdowych minimalna szerokoæ 10,0 m
dla ci¹gów pieszo-jezdnych minimalna szerokoæ
5,0 m
17.2 Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
nie ustala siê
17.3 Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych
postulowane zró¿nicowanie wysokociowe i rozcz³onkowanie bry³ zabudowy; wskazane objêcie
ca³ej strefy jednym zadaniem realizacyjnym; dla prawid³owej obs³ugi terenu nale¿y docelowo zrealizowaæ projektowane pod³¹czenie ul. Przytulnej do ul.
Kartuskiej; realizacja zabudowy winna byæ poprzedzona badaniami geologiczno  in¿ynierskimi statecznoci stoku oraz projektem jego zabezpieczenia
przed realizacj¹ zabudowy zmodernizowaæ odbiornik wód opadowych w tym rejonie t. j. dop³ywu Potoku Jasieñ
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
DLA ULIC I DRÓG KIE£PINEK
rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,002 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2  poszerzenie ulicy Szczêliwej
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadziæ do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej; nale¿y zachowaæ istniej¹ce wartociowe drzewa
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1 Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
DLA ULIC I DRÓG KIE£PINEK
rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica lokalna L 1/2  poszerzenie ulicy Przytulnej
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadziæ do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej; nale¿y chroniæ istniej¹ce wartociowe drzewa
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie wystêpuj¹
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1. Inne zapisy stanowi¹ce
ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2308
DLA ULIC I DRÓG KIE£PINEK
rejon ulic Szczêliwej, Przytulnej
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81 ulica dojazdowa D 1/2
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
wody opadowe nale¿y odprowadziæ do projektowanego miejskiego uk³adu kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce
wzd³u¿ wyznaczonej na rysunku planu osi widokowej nale¿y zachowaæ wgl¹d w kierunku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; ustala siê stawkê procentow¹ 0%
§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, w skali 1:1000 stanowi¹cy za³acznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obiekt o wartociach kulturowych,
5) projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV ze
stref¹ bezpieczeñstwa 40,0 m,
6) o widokow¹.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca
1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1983 r. Nr 18, poz. 102), oraz
uproszczony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki mieszkaniowej Gdañsk-Kie³pinek zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXIV/474/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r.
Nr 19, poz. 109) w granicach objêtych niniejszym planem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
E. Grabarek-Bartoszewicz

625
UCHWA£A Nr XXVIII/989/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za us³ugi wiadczone przez
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, ul. Energetyków 13a.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 11 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz
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§ 3 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
28 wrzenia 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad dzia³ania publicznych placówek owiatowo-wychowawczych (Dz. U.z 1993 r. Nr 95, poz. 434), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za noclegi w Szkolnym Schronisku
M³odzie¿owym na 2001 rok w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. M³odzie¿ szkolna i studencka, nauczyciele, opiekunowie zorganizowanych grup m³odzie¿y, pracownicy
schronisk m³odzie¿owych
 w pokojach 1-4 osobowych  17 z³ za dobê,
 w pokojach powy¿ej 4 osób  14 z³ za dobê.
2. Pozostali turyci
 w pokojach 1-4 osobowych  20 z³ za dobê,
 w pokojach powy¿ej 4 osób  17 z³ za dobê.
§2
Op³aty za noclegi wzrastaæ bêd¹ corocznie proporcjonalnie do poziomu inflacji oraz do wzrostu cen towarów i
us³ug opartych na za³o¿eniach do bud¿etu Pañstwa.
§3
Cz³onkowie organizacji i stowarzyszeñ wspó³pracuj¹cych ze schroniskiem wg zasad okrelonych w art. 56
ustawy z dnia 17 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
korzystaj¹ ze zni¿ki w wysokoci 10% ceny, je¿eli posiadaj¹ wa¿n¹ legitymacjê.

626
UCHWA£A Nr XXIX/154/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 czerwca 2001r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego oraz uchwa³ê w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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, 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
i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95,
poz. 1014 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 26,
art. 26a i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie
lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 1998 r. Nr 120,
poz. 787, zm. Dz. U. Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111,
poz. 1281; z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1317;
z 2001 r. Nr 4, poz. 27) Rada Miejska w Czarnem uchwala,
co nastêpuje:
§1

Osobom bêd¹cym posiadaczami Z³otej Odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych oraz odznaki Zas³u¿ony Dzia³acz Turystyki przys³uguje od cen
okrelonych w § 1 zni¿ka w wysokoci 50%.

W § 1 ust.1 uchwa³y Nr XIX/104/00 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 16 czerwca 2000r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w
wysokoci 1,02 z³ w okresie do 30 wrzenia 2001 r. a
w okresie od 1 padziernika 2001 r. do 31 lipca 2002 r.
w wysokoci 1,17 z³.

§5

§2

W okresach od 1.11. do 31.03. ka¿dego roku ustala siê
zni¿kê posezonow¹ w wysokoci 10% ustalonej ceny. Nie
przys³uguje ona osobom korzystaj¹cym ze zni¿ek zgodnie z § 3, 4 niniejszej uchwa³y.

W uchwale Nr VI/43/95 Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9 Ustala siê miesiêczne stawki czynszu za najem lokali socjalnych w wysokoci 0,41 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.

§4

§6
Wysokoæ op³at za pozosta³e us³ugi ustala dyrektor
schroniska.
§7
Traci moc uchwa³a Nr VII/307/99 Rady Miasta Gdyni z
dnia 28 kwietnia 1999 r.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Czarnem.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
J. Sa³adziak
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UCHWA£A Nr XXIX/155/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 czerwca 2001 r.

UCHWA£A Nr 60/2000
Rady Bran¿owej Kasy Chorych
dla S³u¿b Mundurowych
z dnia 28 lipca 2000 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na
wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.
Na podstawie 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, zm. 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, 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 i Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1014 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz art. 34 ust. 3 i 5 w zwi¹zku z art. 5
oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r.
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Uczniom wymagaj¹cym pomocy w formie do¿ywiania Orodek Pomocy Spo³ecznej w Czarnem przyznaje
pomoc w formie posi³ku w okresie nauki bez ¿¹dania zwrotu udzielonego wiadczenia, o ile dochód na osobê w
rodzinie nie przekracza 200% ustawowego kryterium
dochodowego.
§2
Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych na
zakup posi³ków:
1) w zale¿noci od wysokoci wydatków zwrot nastêpuje w okresie do 12 miesiêcy,
2) przy dochodach na osobê w rodzinie ucznia wynosz¹cych:
a) od 201%  250% ustawowego kryterium dochodowego  w wysokoci 30% udzielonej pomocy,
b) od 251%  300% ustawowego kryterium dochodowego  w wysokoci 50% udzielonej pomocy,
c) powy¿ej 300% ustawowego kryterium dochodowego  w ca³oci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Czarnem.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
J. Sa³adziak

w sprawie uchwalenia Stautu Bran¿owej Kasy Chorych
dla S³u¿b Mundurowych.
Na podstawie art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 z pón. zm.) oraz § 13 pkt 1 statutu Bran¿owej
Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych stanowi¹cego
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych (Dz. U. Nr 148, poz. 969
z pón. zm.) Rada Bran¿owej Kasy Chorych dla ³u¿b Mundurowych uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statut Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b
Mundurowych stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Sekretarz
B. M³odziejowski

Przewodnicz¹cy
K. Mamiñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 60/2000
Rady Bran¿owej Kasy
Chorych
dla S³u¿b Mundurowych
z dnia 28 lipca 2000 r.

STATUT BRAN¯OWEJ KASY CHORYCH
DLA S£U¯B MUNDUROWYCH
I. Postanowienia ogólne
§ 1.Bran¿owa Kasa Chorych dla S³u¿b Mundurowych,
zwana dalej Kas¹, dzia³a na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z pón.
zm.), zwanej dalej ustaw¹, rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych (Dz. U. Nr 148, poz. 969 z pón. zm.), zwanego
dalej rozporz¹dzeniem Rady Ministrów, oraz postanowieñ niniejszego statutu.
§ 2.Kasa jest instytucj¹ samorz¹dn¹, samodzieln¹ pod
wzglêdem organizacyjnym i finansowym w granicach
okrelonych ustaw¹, reprezentuj¹c¹ ubezpieczonych
w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 3.Kasa obejmuje swoim zasiêgiem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.Siedzib¹ Kasy jest miasto sto³eczne Warszawa.
§ 5.1. Kasa wykonuje swoje zadania poprzez Biuro Kasy,
jako jednostkê centraln¹, oraz Oddzia³y Kasy.
2. Oddzia³ami Kasy s¹:
1) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Bydgoszczy, z siedzib¹ w m. Byd-
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goszcz  dla województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego,
2) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Gdañsku, z siedzib¹ w m. Gdañsk 
dla województw pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego,
3) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Katowicach, z siedzib¹ w m. Katowice  dla województwa l¹skiego,
4) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Krakowie, z siedzib¹ w m. Kraków
 dla województwa ma³opolskiego,
5) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Lublinie, z siedzib¹ w m. Lublin 
dla województw lubelskiego i podkarpackiego,
6) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w £odzi, z siedzib¹ w m. £ód dla
województw ³ódzkiego i wiêtokrzyskiego,
7) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Szczecinie, z siedzib¹ w m. Szczecin  dla województw lubuskiego i zachodniopomorskiego,
8) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych w Warszawie, z siedzib¹ w m. Warszawa  dla województw mazowieckiego i podlaskiego,
9) Oddzia³ Bran¿owej Kasy Chorych dla S³u¿b Mundurowych we Wroc³awiu, z siedzib¹ w m. Wroc³aw  dla województw dolnol¹skiego i opolskiego.
3. Kasa mo¿e tworzyæ, w zale¿noci od potrzeb, inne
Oddzia³y Kasy, a w ramach oddzia³ów ich dzia³y
zamiejscowe.
6.Organizacjê, zakres dzia³ania Kasy oraz jej organów
okrelaj¹ w³aciwe regulaminy.
7.Czlonkostwo w Kasie jest oparte na zasadzie wolnego wyboru Kasy Chorych.
8.1. Osoba podlegaj¹ca obowi¹zkowi ubezpieczenia
zdrowotnego i zainteresowana przyst¹pieniem do
Kasy sk³ada wniosek o ubezpieczenie w Kasie za
porednictwem p³atnika jej sk³adki. P³atnik niezw³ocznie przekazuje wniosek Kasie oraz zawiadamia o tym fakcie, w ci¹gu 7 dni od dnia ubezpieczenia wnioskodawcy w Kasie, w³aciwy oddzia³
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz, w przypadku zmiany Kasy, Kasê Chorych, której cz³onkiem
by³ ostatnio wnioskodawca.
2. Osoba samodzielnie op³acaj¹ca sk³adkê jest obowi¹zana w ci¹gu 7 dni od dnia ubezpieczenia siê w
Kasie zawiadomiæ o tym fakcie w³aciwy oddzia³
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, a w przypadku
zmiany Kasy, Kasê Chorych. której by³a ostatnio
cz³onkiem.
9.1. Osoba nie objêta obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego mo¿e ubezpieczaæ siê dobrowolnie na
podstawie pisemnego wniosku z³o¿onego w Kasie
Chorych.
2. Osoba, która z³o¿y³a pisemny wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zawiera umowê z Kas¹.
3. Kasa uzale¿nia objêcie osoby, o której mowa w
ust. 2, dobrowolnym ubezpieczeniem od zap³aty
przez tê osobê op³aty dodatkowej.

4. Wysokoæ op³aty, wymienionej w ust. 3, jest uzale¿niona od okresu, w którym osoba wymieniona
w ust. 2, nie by³a objêta ubezpieczeniem zdrowotnym (okresu niesk³adkowego) i wynosi wielokrotnoæ miesiêcznej sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów zadeklarowanych przez
ubezpieczonego, równej:
1) 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 3 miesiêcy do 6
miesiêcy,
2) 100% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 6 miesiêcy do 9
miesiêcy,
3) 150% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 9 miesiêcy do I
roku,
4) 200% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 1 roku.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2, Zarz¹d Kasy mo¿e
roz³o¿yæ zap³atê op³aty na raty miesiêczne  nie
wiêcej jednak ni¿ na 5 rat.
2. Zadania i organy Kasy
§ 10. Do zadañ Kasy nale¿y wykonywanie czynnoci z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególnoci:
1) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym,
2) stwierdzanie i potwierdzanie prawa osoby ubezpieczonej do wiadczeñ zdrowotnych,
3) analizowanie wykonania obowi¹zku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
4) zarz¹dzanie funduszami Kasy,
5) ustalanie planu finansowego Kasy,
6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych,
7) kontrolowanie realizacji umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych oraz dzia³alnoci aptek w zakresie realizacji recept,
8) tworzenie Oddzia³ów Kasy i kierowanie ich dzia³alnoci¹,
9) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno- promocyjnej Kasy.
§ 11.Kasa, w ramach zadañ, o których mowa w § 10:
1) gromadzi i przechowuje dane umo¿liwiaj¹ce
stwierdzenie obowi¹zku ubezpieczenia i cz³onkostwa w Kasie,
2) wydaje cz³onkom Kasy karty ubezpieczenia,
3) rejestruje i ewidencjonuje zg³oszenia obowi¹zku
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
4) zawiadamia Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub
Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego o
objêciu ubezpieczeniem zdrowotnym osoby ubezpieczaj¹cej siê dobrowolnie,
5) gromadzi dane w zakresie udzielonych cz³onkom
Kasy wiadczeñ zdrowotnych, dostarczone przez
wiadczeniodawców,
6) uzyskuje i przekazuje dane niezbêdne do kontynuacji ubezpieczenia  w wypadku przeniesienia
cz³onków w ramach Kas Chorych,
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7) przetwarza bie¿¹ce informacje o ubezpieczonym w
celu utrzymania ci¹g³oci op³acania sk³adek,
8) informuje, na ¿¹danie ubezpieczonego, o udzielonych
mu wiadczeniach zdrowotnych oraz kosztach tych
wiadczeñ,
9) tworzy fundusze Kasy i dokonuje nale¿nych odpisów,
na zasadach okrelonych w ustawie oraz innych przepisach,
10) gospodaruje zgromadzonymi rodkami w celu zapewnienia cz³onkom Kasy odpowiedniej jakoci wiadczeñ zdrowotnych,
11) sporz¹dza corocznie prognozê przychodów i kosztów
na kolejne trzy lata,
12) opracowuje roczny plan finansowy,
13) przesy³a prognozy do Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych i Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych,
zwanego dalej Urzêdem Nadzoru,
14) przekazuje do publicznej wiadomoci treæ statutu,
roczny plan finansowy, roczne sprawozdanie finansowe oraz uchwa³ê o utworzeniu Oddzia³u Kasy,
15) zarz¹dza nadwy¿k¹ przychodów nad kosztami Kasy,
16) lokuje wolne rodki funduszu rezerwowego,
17) opracowuje roczne sprawozdania z wykonania planu
finansowego,
18) formu³uje prognozy dotycz¹ce kosztów udzielanych
wiadczeñ zdrowotnych, kosztów leków zleconych
ubezpieczonym oraz kosztów pobytu w szpitalach,
19) zbiera i opracowuje materia³y statystyczne,
20) monitoruje dostêpnoæ, jakoæ oraz koszty wiadczeñ
zdrowotnych,
21) organizuje konkursy ofert na udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych,
22) zawiera umowy o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych,
23) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie kontroli
wiadczeniodawców pod k¹tem dostêpnoci, jakoci, zakresu i potrzeby udzielanych wiadczeñ zdrowotnych oraz w zakresie wywi¹zywania siê z zawartych umów,
24) kontroluje zawieranie umów o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych pod wzglêdem celowoci, rzetelnoci i
gospodarnoci,
25) kontroluje dokumentacjê aptek oraz w porozumieniu
z Okrêgow¹ Izb¹ Aptekarsk¹ dokonuje ustaleñ, o których mowa w art. 59 a ust. 3 ustawy,
26) opracowuje plan zabezpieczenia opieki zdrowotnej na
obszarze dzia³ania Kasy,
27) dokonuje oceny zachorowalnoci i chorobowoci
cz³onków Kasy,
28) dokonuje oceny realizacji umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych pod k¹tem dostêpnoci i jakoci
tych wiadczeñ,
29) wspó³dzia³a z innymi instytucjami na rzecz ochrony
zdrowia, organami jednostek samorz¹du terytorialnego, administracji rz¹dowej, instytucjami zajmuj¹cymi siê promocj¹ zdrowia oraz organizacjami wiadczeniodawców,
30) opracowuje analizy zagro¿eñ dla dzia³alnoci Kasy,
31) wykonuje inne zadania niezbêdne do realizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a tak¿e zadania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
§ 12.Organami Kasy s¹:
1) Rada Kasy,
2) Zarz¹d Kasy.
§ 13.1. Rada Kasy sk³ada siê z przedstawicieli ubezpie-
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czonych i liczy 21 cz³onków. Cz³onków Rady Kasy powo³uj¹ i odwo³uj¹ odpowiednio ministrowie w³aciwi
do spraw: obrony narodowej, sprawiedliwoci, spraw
wewnêtrznych, transportu oraz Szef Urzêdu Ochrony
Pañstwa.
2. W sk³ad Rady Kasy wchodz¹ przedstawiciele ubezpieczonych w liczbie:
1) po szeciu z dzia³ów administracji rz¹dowej: obrony narodowej, spraw wewnêtrznych, oraz przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe,
2) dwóch z dzia³u administracji rz¹dowej  sprawiedliwoæ,
3) jeden z Urzêdu Ochrony Pañstwa.
3. Rada Kasy podejmuje uchwa³ê i wystêpuje do w³aciwego ministra w sprawie powo³ania lub odwo³ania
cz³onków Rady Kasy.
§ 14.Do zakresu czynnoci Rady Kasy nale¿y:
1) uchwalanie statutu Kasy oraz jego zmian,
2) podejmowanie uchwa³y o utworzeniu Oddzia³u
Kasy i ustaleniu obszaru jego dzia³ania, a tak¿e
uchwa³y o ³¹czeniu, dzieleniu lub zmianie obszaru dzia³ania oddzia³u oraz jego likwidacji,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektora Kasy
oraz, na jego wniosek, dwóch zastêpców dyrektora, w tym zastêpcy dyrektora do spraw medycznych, oraz nie wiêcej ni¿ trzech pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du Kasy,
4) ustalanie wynagrodzenia dla osób wchodz¹cych
w sk³ad Zarz¹du Kasy,
5) powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Komisji
Skarg i Wniosków,
6) uchwalanie regulaminu rozpatrywania skarg i
wniosków wp³ywaj¹cych do Kasy,
7) uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarz¹d
Kasy rocznych oraz kwartalnych sprawozdañ finansowych,
8) uchwalanie planu pracy Kasy oraz rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych i rocznych sprawozdañ z jego wykonania,
9) rozpatrywanie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du Kasy oraz Komisji Skarg i Wniosków,
10) rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych oraz
rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
11) uchwalanie regulaminów Rady Kasy i Zarz¹du
Kasy,
12) podejmowanie uchwa³ dotycz¹cych maj¹tku
Kasy, inwestycji przekraczaj¹cych upowa¿nienia
dla Zarz¹du oraz nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci,
13) podejmowanie uchwa³y w sprawie oznaczenia
sumy zaci¹ganych po¿yczek oraz upowa¿nienie
Zarz¹du Kasy do podejmowania dzia³añ w tym
zakresie,
14) wybieranie przedstawicieli do Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych,
15) podejmowanie uchwa³ lub decyzji w sprawach
czynnoci prawnych dokonywanych miêdzy
Kas¹ a cz³onkami Zarz¹du Kasy,
16) podejmowanie uchwa³ o przeznaczeniu nadwy¿ki przychodów nad kosztami Kasy oraz o ród³ach pokrycia nadwy¿ki kosztów nad przychodami Kasy za rok ubieg³y,
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17) rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zarz¹d, a w wypadkach tego wymagaj¹cych podejmowanie stosownych uchwa³,
18) podejmowanie uchwa³ w sprawie stosowania karty ubezpieczenia do potwierdzania
wiadczeñ wykonywanych na rzecz ubezpieczonego,
19) podejmowanie uchwal w sprawie uruchomienia funduszu rezerwowego,
20) zatwierdzanie prognoz. o których mowa w §
11 pkt 11.
15.1 . Kadencja Rady Kasy trwa 4 lata i up³ywa w dniu
pierwszego posiedzenia nowo powo³anej Rady
Kasy.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Kasy powinno odbyæ
siê nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od powo³ania
wszystkich jej cz³onków.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Kasy wybiera
sporód swoich cz³onków przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza, którzy tworz¹
Prezydium, oraz przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji Skarg i Wniosków.
4. Cz³onkowie Prezydium s¹ wybierani w g³osowaniu tajnym.
5. Rada Kasy reprezentuje Kasê w stosunkach pomiêdzy Kas¹ a cz³onkami Zarz¹du Kasy.
16.1. Pracami Rady Kasy kieruje jej Prezydium, które
zwo³uje posiedzenia Rady co najmniej raz na miesi¹c, przygotowuje porz¹dek obrad oraz niezbêdne materia³y.
2. Obrady prowadzi przewodnicz¹cy Rady Kasy, a
w razie jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy.
3. Posiedzenia Rady Kasy s¹ protoko³owane. Za³¹cznikami do protoko³u s¹: porz¹dek obrad, teksty
podjêtych uchwa³ oraz lista obecnoci, na której
oprócz nazwisk cz³onków Rady Kasy s¹ umieszczane nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie. Protokó³ podpisuj¹ prowadz¹cy obrady i sekretarz Rady Kasy.
17.1. Rada Kasy jest uprawniona do podejmowania
uchwa³, je¿eli w posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej po³owa statutowej liczby cz³onków.
2. Na posiedzeniach nadzwyczajnych Rada Kasy jest
uprawniona do podejmowania uchwa³, je¿eli w
jej posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej 2 /3 statutowej liczby cz³onków.
3. Uchwa³y Rady Kasy zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów cz³onków obecnych na posiedzeniu, w g³osowaniu jawnym
4. Uchwa³y dotycz¹ce spraw osobowych s¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym. G³osowanie tajne Rada Kasy mo¿e przeprowadziæ równie¿ w innych sprawach, na wniosek cz³onka Rady Kasy
przyjêty przez Radê.
5. Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady Kasy oraz tryb
podejmowania uchwa³ okrela regulamin Rady
Kasy.
18.1. Za udzia³ w posiedzeniach cz³onkowie Rady Kasy
otrzymuj¹ diety oraz zwrot kosztów przejazdu, a
zamiejscowi  równie¿ zwrot kosztów noclegów,
na zasadach okrelonych w przepisach dotycz¹cych diet i innych nale¿noci z tytu³u podró¿y s³u¿bowych na obszarze kraju.
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2. Wysokoæ diet okrela uchwa³¹ Rada Kasy, przy
czym diety wyp³acone w ci¹gu miesi¹ca jednemu cz³onkowi Rady nie mog¹ przekroczyæ 2/3
przeciêtnego wynagrodzenia, o którym mowa w
ustawie.
3. Na wniosek cz³onka, Rada Kasy mo¿e przyznaæ
zwrot niezbêdnych wydatków poczynionych przy
wykonywaniu prac zleconych przez Radê.
4. Zasady ustalania diet oraz zwrotu poniesionych
kosztów i wydatków, przewidziane w ust. 1-3, stosuje siê równie¿ do cz³onków Komisji Skarg i
Wniosków.
§ 19.1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Kasy dokonuje
wyboru przewodnicz¹cego oraz cz³onków Komisji Skarg i Wniosków.
2. Komisja rozpatruje pisemne wnioski i skargi ubezpieczonych wp³ywaj¹ce do Rady Kasy i we wspó³pracy z Zarz¹dem Kasy udziela wyczerpuj¹cych
odpowiedzi. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
okrela regulamin.
3. Cz³onkowie Komisji pe³ni¹ dy¿ur raz w tygodniu
w lokalu Zarz¹du Kasy w celu przyjmowania interesantów chc¹cych osobicie z³o¿yæ skargê lub
wniosek. Informacja o dniach i godzinach dy¿urów cz³onków Komisji powinna zostaæ umieszczona na tablicach og³oszeñ w lokalu Biura oraz w
lokalach Oddzia³ów Kasy.
4. Raz w miesi¹cu Komisja zbiera siê na posiedzeniu, które zwo³uje jej przewodnicz¹cy. Na posiedzeniu Komisja rozpatruje skargi i wnioski, które
nap³ynê³y od ubezpieczonych, i podejmuje decyzje o sposobie ich za³atwiania oraz o organie w³aciwym do udzielenia odpowiedzi. Z posiedzenia
Komisji jest sporz¹dzany protokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy Komisji i wyznaczony przez
przewodnicz¹cego, ze sk³adu Komisji protokolant.
5. Raz na kwarta³ Komisja przedstawia sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci Radzie Kasy.
6. Komisja prowadzi badania poziomu zadowolenia
ubezpieczonych z dzia³alnoci Kasy i otrzymywanych wiadczeñ zdrowotnych.
§ 20.1. Rada Kasy podejmuje uchwa³ê o utworzeniu Oddzia³u Kasy, po rozpatrzeniu umotywowanego
wniosku Zarz¹du Kasy, je¿eli stwierdzi, ¿e utworzenie oddzia³u usprawni dzia³anie Kasy i u³atwi
ubezpieczonym dostêp do wiadczeñ zdrowotnych.
2. Rada Kasy zatwierdza opracowany i przedstawiony przez Zarz¹d Kasy zakres dzia³ania Oddzia³u
Kasy.
§ 21.1. Zarz¹d Kasy sk³ada siê z dyrektora oraz 2-5 cz³onków, w tym 2 zastêpców dyrektora, powo³anych
przez Radê Kasy.
2. Rada Kasy powo³uje i odwo³uje dyrektora Kasy
oraz na jego wniosek powo³uje i odwo³uje zastêpców dyrektora i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du
Kasy.
3. Rada Kasy mo¿e odwo³aæ dyrektora Kasy oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Kasy w ka¿dym czasie, w razie oczywistego i ra¿¹cego naruszenia
przepisów ustawy, statutu lub regulaminu Zarz¹du Kasy.
4. Rada Kasy odwo³uje ca³y sk³ad Zarz¹du Kasy, w
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przypadku nie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
5. Do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du Kasy stosuje siê przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce stosunku pracy na podstawie powo³ania.
6. Zarz¹d Kasy reprezentuje Kasê na zewn¹trz, kieruje jej dzia³alnoci¹ i podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach nie zastrze¿onych do kompetencji Rady Kasy.
7. Owiadczenia woli, w imieniu Zarz¹du Kasy, sk³ada dyrektor Kasy lub z jego upowa¿nienia, jeden
z jego zastêpców.
8. Uchwa³y Zarz¹du Kasy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ogólnej liczby cz³onków, w tym dyrektora lub jego
zastêpcy.
9. Szczegó³owy zakres i tryb dzia³ania Zarz¹du Kasy
oraz tryb podejmowania decyzji przez ten organ
okrela regulamin Zarz¹du Kasy.
§ 22.Do zadañ Zarz¹du Kasy nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady Kasy,
2) opracowywanie projektu planu pracy Kasy,
3) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy,
4) wykonywanie planu finansowego i planu pracy
Kasy,
5) zarz¹dzanie funduszami i mieniem Kasy,
6) lokowanie funduszu rezerwowego Kasy,
7) opracowywanie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du Kasy oraz kwartalnych i rocznych
sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
8) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych,
9) organizowanie konkursu ofert, negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów ze wiadczeniodawcami oraz zlecanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad realizacj¹ tych umów,
10) przeprowadzanie kontroli prawid³owoci wystawiania i realizacji recept lekarskich refundowanych
przez Kasê,
11) zapewnienie merytorycznej, organizacyjno-finansowej i technicznej obs³ugi organów Kasy,
12) przedstawianie Radzie Kasy projektów dotycz¹cych
utworzenia Oddzia³u Kasy i ustalania obszaru jego
dzia³ania, a tak¿e o ³¹czeniu, dzieleniu lub zmianie
obszaru dzia³ania oddzia³u lub jego likwidacji,
13) kierowanie dzia³alnoci¹ Oddzia³ów Kasy,
14) przekazywanie do zatwierdzenia Urzêdu Nadzoru
statutu Kasy i jego ka¿dorazowej zmiany oraz planu finansowego,
15) przekazywanie do Urzêdu Nadzoru uchwa³ Rady
Kasy, kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych, kwartalnych i rocznych sprawozdañ z
dzia³alnoci Kasy, a tak¿e zawiadamianie Urz¹d
Nadzoru o uruchomieniu funduszu rezerwowego,
16) podawanie do publicznej wiadomoci treci statutu, rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwa³y o utworzeniu Oddzia³u Kasy,
17) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Kasy
corocznych prognoz przychodów oraz przewidywanych kosztów,
18) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Kasy
projektu planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej,
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19) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektorów Oddzia³ów Kasy i ich zastêpców, po zasiêgniêciu
opinii Rady Kasy,
20) udzielanie pe³nomocnictw do dzia³ania w imieniu Zarz¹du Kasy,
21) okrelanie podzia³u zadañ pomiêdzy cz³onków
Zarz¹du Kasy,
22) sporz¹dzanie corocznej prognozy przychodów i kosztów Kasy na kolejne 3 lata,
23) okrelenie warunków dotycz¹cych:
a) udzielania wiadczeñ zdrowotnych oraz zapewnienia ich jakoci i dostêpnoci,
b) rozliczania kosztów wiadczeñ zdrowotnych i mechanizmów ograniczania wzrostu
tych kosztów,
c) zasad kontroli realizacji umów,
24) podejmowanie innych decyzji w sprawach
okrelonych w ustawie i niniejszym statucie.
§ 23.1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Kasy nale¿y zarz¹dzanie Kas¹, a w szczególnoci:
1) nadzór nad wykonywaniem uchwa³ Rady Kasy,
2) wydawanie zarz¹dzeñ wewnêtrznych, decyzji, instrukcji i innych aktów wewnêtrznych reguluj¹cych dzia³alnoæ i organizacjê Kasy, niezastrze¿onych do kompetencji Rady lub Zarz¹du Kasy,
3) przedstawianie Radzie Kasy projektu planu pracy Kasy,
4) przedstawianie Radzie Kasy i Urzêdowi Nadzoru projektu planu finansowego,
5) nadzór nad wykonywaniem planu finansowego i planu pracy,
6) przedstawianie Radzie Kasy kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
7) zawieranie umów ze wiadczeniodawcami oraz
sprawowanie ogólnej kontroli ich wykonywania,
8) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad prac¹ Kasy, w tym zw³aszcza w zakresie zapewnienia organizacyjno-technicznej obs³ugi organów Kasy,
9) opracowywanie projektów dotycz¹cych utworzenia Oddzia³u Kasy i ustalania obszaru jego dzia³ania, a tak¿e o ³¹czeniu, dzieleniu lub zmianie obszaru dzia³ania oddzia³u lub jego likwidacji,
10) okrelanie polityki kadrowej,
11) podejmowanie decyzji w sprawach dotycz¹cych objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
ustalenia prawa do wiadczeñ zdrowotnych,
12) wspó³praca z Komisj¹ Skarg i Wniosków w zakresie poprawy jakoci wiadczeñ zdrowotnych
udzielanych na rzecz ubezpieczonych,
13) zatwierdzanie:
a) zbiorczych planów remontów,
b) jednostkowych planów inwestycyjnych i remontów oraz dokonywanie w nich zmian,
c) zmian w zbiorczych planach inwestycyjnych
i remontach,
d) studiów i analiz przedprojektowych, stanowi¹cych podstawê do opracowania projektu inwestycyjnego,
e) trybu postêpowania oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieñ publicznych,
f) protoko³ów postêpowania o zamówienie
publiczne,
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14) udzielanie zamówieñ publicznych,
15) aprobowanie rzeczowo-finansowego planu inwestycyjnego i sprawozdañ z jego wykonania,
16) nadzorowanie:
a) realizacji wdra¿ania kompleksowego systemu informatycznego Kasy,
b) realizacji dostaw, us³ug i robót budowlanoremontowych w jednostkach organizacyjnych Kasy,
c) dzia³alnoci Kasy w sprawach dotycz¹cych
wspó³pracy z instytucjami wiadcz¹cymi na
rzecz Kasy us³ugi z zakresu elektronicznego przetwarzania danych,
17) przedstawianie Radzie Kasy wniosków w sprawie powo³ania i odwo³ania zastêpców dyrektora oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Kasy.
2. Dyrektor Kasy wykonuje jako pracodawca czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Kasy oraz dyrektorów Oddzia³ów Kasy i ich zastêpców.
§ 24.Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora Kasy do
spraw ekonomiczno-finansowych nale¿¹ zadania z
zakresu nadzorowania i zarz¹dzania finansami Kasy,
a w szczególnoci:
1) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy
oraz prognoz, o których mowa w § 11 pkt 11,
2) wykonywanie planu finansowego Kasy,
3) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych,
4) udzia³ w zawieraniu umów ze wiadczeniodawcami, ich rozliczaniu oraz w finansowej kontroli
ich wykonywania,
5) opracowanie projektów planów finansowych powstaj¹cych Oddzia³ów Kasy,
6) sprawowanie ogólnego nadzoru i kontroli gospodarki finansowej Kasy,
7) wspó³praca z Komisj¹ Skarg i Wniosków w celu
wyeliminowania zastrze¿eñ ubezpieczonych odnonie finansowej dzia³alnoci Kasy,
8) przestrzeganie zasady gospodarnoci w zakresie
wydatkowania rodków finansowych Kasy,
9) sprawowanie nadzoru w zakresie finansowym w
sprawach, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 13-16 Statutu.
§ 25.Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora Kasy do
spraw medycznych nale¿y w szczególnoci:
1) organizowanie konkursu ofert na zawieranie przez
Kasê umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
2) negocjowanie umów ze wiadczeniodawcami
oraz sprawowanie kontroli ich wykonywania,
3) monitorowanie dostêpnoci i jakoci wiadczeñ
zdrowotnych gwarantowanych ubezpieczonych
przez Kasê,
4) przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzania
kontroli, o których mowa w § 26, i przedstawianie w tym zakresie wniosków Zarz¹dowi Kasy,
5) wspó³praca z Komisj¹ Skarg i Wniosków w zakresie dotycz¹cym sposobu korzystania przez ubezpieczonych ze wiadczeñ zdrowotnych oraz jakoci i dostêpnoci tych wiadczeñ, a tak¿e udzielania ich przez wiadczeniodawców,
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6) dokonywanie ocen zachorowalnoci i rodzajów
wystêpuj¹cych chorób na obszarze dzia³ania Kasy
oraz opracowywanie na ich podstawie wskazówek do zawierania umów o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych,
7) realizacja planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej na obszarze dzia³ania Kasy,
8) sprawowanie kontroli merytorycznej kosztów
wiadczeñ zdrowotnych Kasy,
9) ustalanie prawa do wiadczeñ zdrowotnych,
10) nadzorowanie spraw dotycz¹cych objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
§ 26.W ramach sprawowanej kontroli nad realizacj¹
umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, na zasadach okrelonych w ustawie, zastêpca dyrektora
Kasy do spraw medycznych dokonuje lub zleca przeprowadzenie kontroli, w szczególnoci w zakresie:
1) sposobu korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych
przez ubezpieczonych, dostêpnoci i jakoci tych
wiadczeñ oraz zasad organizacji ich udzielania,
2) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych, pod wzglêdem ich jakoci i zgodnoci z
ustalonymi standardami,
3) sposobu korzystania ze wiadczeñ specjalistycznych i stosowanych metod leczniczych,
4) zasadnoci wyboru leków i materia³ów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych stosowanych w diagnostyce,
leczeniu i rehabilitacji,
5) zasadnoci wystawiania recept i rozliczeñ zwi¹zanych z refundacj¹ za leki i materia³y medyczne,
6) zasadnoci wystawiania dokumentów rozliczeniowych za wiadczenia zdrowotne,
7) innych przewidzianych w ustawie lub statucie obszarów dzia³alnoci Kasy.
3. Zasady udzielania
niektórych wiadczeñ zdrowotnych
§ 27.1. Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
ubezpieczonemu przys³uguj¹ przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze i lecznicze rodki techniczne oraz ich naprawy bezp³atnie, za czêciow¹
odp³atnoci¹ lub odp³atnoci¹ pe³n¹.
2. Rada Kasy, na wniosek Zarz¹du Kasy, okrela limit cen dla przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale ró¿nych cenach, które bêd¹ finansowane przez Kasê
ca³kowicie lub czêciowo.
3. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony
wniosek Zarz¹du Kasy, Rada Kasy mo¿e podj¹æ
uchwa³ê o przekroczeniu limitu okrelonego zgodnie z ust. 2.
4. Osobie ubezpieczonej, której dochody na cz³onka rodziny wynosz¹ poni¿ej najni¿szego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów, Kasa mo¿e wypo¿yczyæ niezbêdne przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze nieodp³atnie.
5. Wniosek o wypo¿yczenie, zaopiniowany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który stwier-
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dza potrzebê zastosowania przedmiotu ortopedycznego lub rodka pomocniczego, wraz z dokumentami okrelaj¹cymi dochody ubezpieczonego, rozpatruje Zarz¹d Kasy. W przypadku pozytywnego rozstrzygniêcia wniosku, sprzêt, jest
przekazywany ubezpieczonemu na okres wskazany przez Zarz¹d Kasy.
6. Kasa mo¿e uzale¿niæ wydanie sprzêtu od wniesienia przez ubezpieczonego kaucji w wysokoci
od 20% do 50% jego wartoci. Kaucja podlega
zwrotowi niezw³ocznie po zwróceniu przedmiotu
lub rodka przez uprawnionego. Kaucja mo¿e byæ
pomniejszona w przypadku zu¿ycia sprzêtu w
stopniu wiêkszym, ni¿ by to wynika³o z przeciêtnego u¿ywania.
§ 28.1. Ubezpieczonemu przys³uguj¹ bezp³atne przewozy rodkiem transportu sanitarnego, zlecone przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera
ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach:
1) przewozu wynikaj¹cego z potrzeby zachowania ci¹g³oci leczenia w przypadkach schorzeñ
zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu,
2) przewozu chorego wymagaj¹cego natychmiastowego leczenia w zak³adzie opieki zdrowotnej,
3) przewozu osoby z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu,
uniemo¿liwiaj¹c¹ korzystanie ze rodków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia, do
najbli¿szego zak³adu opieki, udzielaj¹cego
wiadczeñ zdrowotnych w tym zakresie, i z powrotem.
2. W innych ni¿ okrelone w ust. 1 przypadkach korzystania z przewozu rodkiem transportu sanitarnego, zleconych przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, ubezpieczony jest zobowi¹zany do
pokrycia kosztów tego przewozu.
§ 29.1. Ubezpieczony, chc¹c skorzystaæ ze wiadczenia
zdrowotnego z ubezpieczenia zdrowotnego, jest
obowi¹zany okazaæ kartê ubezpieczenia w chwili
wystêpowania o to wiadczenie.
2. Je¿eli ubezpieczony uzyska³ wiadczenie zdrowotne bez okazania karty ubezpieczenia, jest zobowi¹zany do przedstawienia karty ubezpieczenia
nie póniej ni¿ w terminie 7 dni od daty uzyskania
wiadczenia, a je¿eli przedstawienie karty by³o
niemo¿liwe ze wzglêdu na stan zdrowia  od daty
ustania tej okolicznoci. Po up³ywie tego terminu
Kasa obci¹¿y ubezpieczonego nale¿noci¹ za
udzielone wiadczenie.
3. Ubezpieczony mo¿e uchyliæ siê od obowi¹zku
op³acenia nale¿noci za uzyskane wiadczenie
zdrowotne bez okazania karty ubezpieczenia, o ile,
w terminie 7 dni od wezwania do uiszczenia nale¿noci, wyst¹pi do Zarz¹du Kasy z pisemn¹ prob¹ o odst¹pienie od obci¹¿enia go nale¿noci¹ za
wiadczenia oraz oka¿e op³acon¹ kartê ubezpieczenia i poda przyczyny niewywi¹zania siê z obowi¹zku okazywania karty w chwili wystêpowania
o wiadczenie zdrowotne.
4. Ubezpieczony lub p³atnik mo¿e ubiegaæ siê o
zwrot kosztów za uzyskane wiadczenia zdrowotne, o ile, w terminie 7 dni od uregulowania nale¿noci, wyst¹pi do Zarz¹du Kasy z pisemnym wnio-
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skiem o zwrot kosztów za wiadczenie zdrowotne lub udokumentuje op³acenie zaleg³ych sk³adek
wraz z nale¿nymi odsetkami.
5. Po rozpatrzeniu proby ubezpieczonego, Zarz¹d
Kasy podejmuje decyzjê, o której informuje zainteresowanego listem poleconym.
6. Do dnia wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia, dowodem ubezpieczenia jest ka¿dy
dokument zawieraj¹cy numer ewidencyjny ubezpieczonego (PESEL) oraz powiadczaj¹cy objêcie ubezpieczeniem zdrowotnym i op³acanie
sk³adek z tego tytu³u. Przepisy ust. 1-5 stosuje
siê odpowiednio.

4. Zasady sporz¹dzania i zatwierdzania planu
finansowego i rocznego sprawozdania finansowego
§ 30. Kasa prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego planu finansowego zrównowa¿onego w zakresie przychodów i kosztów, zgodnie z
ustaw¹ oraz z zasadami okrelonymi w przepisach
o rachunkowoci, obowi¹zuj¹cymi osoby prawne,
a tak¿e zasadami racjonalnej gospodarki oraz rachunku ekonomicznego.
§ 31.1. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje odrêbne sprawozdania finansowe wyodrêbnionych organizacyjnie: jednostki centralnej i Oddzia³ów
Kasy, oraz ³¹czne sprawozdanie finansowe Kasy.
2. W ³¹cznym sprawozdaniu finansowym Kasy, bêd¹cym sum¹ sprawozdañ wyodrêbnionych organizacyjnie: jednostki centralnej oraz Oddzia³ów
Kasy, wydziela siê odpowiednio:
1) rodki i fundusze wydzielone,
2) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania,
3) odpowiednie czêci wyniku finansowego, wynikaj¹ce ze wzajemnych rozliczeñ operacji gospodarczych.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej,
4) sprawozdania z przep³ywu rodków pieniê¿nych.
§ 32.Dyrektor Kasy oraz dyrektorzy Oddzia³ów Kasy zapewniaj¹ sporz¹dzanie rocznych sprawozdañ finansowych, nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia
bilansowego.
§ 33.1. Roczne sprawozdania finansowe s¹ poddawane
badaniu przez bieg³ego rewidenta, zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach ustawy o rachunkowoci.
2. Zweryfikowane przez bieg³ego rewidenta ³¹czne
sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu
przez Radê Kasy, nie póniej ni¿ w terminie 6 miesiêcy od dnia bilansowego.
3. Uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem) Zarz¹d Kasy przesy³a, nie póniej
ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia przyjêcia przez Radê Kasy,
do Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.
4. Dyrektor Kasy, w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sk³ada w
s¹dzie rejestrowym:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1240 

1) roczne sprawozdanie finansowe,
2) opiniê bieg³ego rewidenta,
3) odpis uchwa³y Rady Kasy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysków lub
pokryciu strat.
5. Dyrektor Kasy, w terminie okrelonym w ust. 4,
sk³ada do og³oszenia w Monitorze Polskim B:
1) bilans oraz rachunek zysków i strat,
2) sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych,
3) opiniê bieg³ego rewidenta,
4) odpis uchwa³y Rady Kasy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
5. Zasady funkcjonowania Kasy
§ 34.1. Jednostkami organizacyjnymi Kasy s¹ Biuro Kasy
oraz Oddzia³y Kasy.
2. Zarz¹d realizuje zadania przy pomocy Biura Kasy,
które zapewnia merytoryczn¹, organizacyjno-finansow¹ i techniczn¹ obs³ugê organów Kasy.
3. Dyrektor Kasy kieruje dzia³alnoci¹ Biura Kasy oraz
nadzoruje sprawne funkcjonowanie Oddzia³ów
Kasy
4. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Biura Kasy s¹ departamenty i biura, a w Oddzia³ach
Kasy  dzia³y.
§ 35.1. Szczegó³ow¹ organizacjê Kasy okrela Regulamin
organizacyjny Kasy ustalony przez dyrektora Kasy,
po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Kasy.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, okrela w
szczególnoci:
1) organizacjê wewnêtrzn¹ Biura Kasy oraz Oddzia³ów Kasy,
2) zakres zadañ poszczególnych komórek organizacyjnych.
3. Oddzia³em Kasy kieruje Zarz¹d Kasy, przy pomocy dyrektora Oddzia³u Kasy w ramach udzielonego dyrektorowi pe³nomocnictwa.
4. Do zadañ Oddzia³u Kasy nale¿y w szczególnoci:
1) ustalanie prawa do wiadczeñ zdrowotnych,
2) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem,
3) prowadzenie rejestru udzielanych wiadczeñ
zdrowotnych,
4) kontrolowanie wykonywania umów o wiadczenia zdrowotne,
5) wykonywanie zadañ okrelonych w uchwale
Rady Kasy o powo³aniu Oddzia³u Kasy.
5. Do zakresu dzia³ania dyrektora Oddzia³u Kasy
nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ oddzia³u,
2) kierowanie gospodark¹ finansow¹ oddzia³u w
ramach przyjêtego planu finansowego,
3) wykonywanie poleceñ Zarz¹du Kasy w zakresie dzia³ania oddzia³u,
4) podejmowanie decyzji w sprawach dotycz¹cych objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
ustalenia prawa do wiadczeñ zdrowotnych,
5) organizowanie konkursu ofert na zawieranie
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przez Kasê umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych,
6) negocjowanie i zawieranie, w imieniu Kasy,
umów o udzielenie wiadczeñ zdrowotnych dla
ubezpieczonych w Kasie, dokonywanie ich
zmian, rozwi¹zywanie, oraz sprawowanie kontroli ich wykonywania,
7) opracowanie szczegó³owej struktury organizacyjnej oddzia³u wraz z zakresem zadañ poszczególnych komórek organizacyjnych,
8) wykonywanie, jako pracodawca, czynnoci z
zakresu prawa pracy wzglêdem pracowników
oddzia³u, z zastrze¿eniem § 23 ust. 2.
6. Zasady kontroli wewnêtrznej Kasy

§ 36.1. Sta³¹ i bezporedni¹ kontrolê nad prac¹ Zarz¹du
Kasy sprawuje Rada Kasy, która w szczególnoci
organizuje badanie sprawozdania finansowego,
a za porednictwem Komisji Skarg i Wniosków
sprawuje nadzór nad udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Kasy sprawuje
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.
§ 37.1. Za zorganizowanie i prawid³owe dzia³anie kontroli
wewnêtrznej oraz wykorzystanie jej wyników w dzia³alnoci Kasy jest odpowiedzialny dyrektor Kasy.
2. Czynnoci kontrolne w zakresie swojego dzia³ania wykonuj¹, z urzêdu, tak¿e zastêpcy dyrektora
Kasy, dyrektorzy Oddzia³ów Kasy, a tak¿e osoby
kieruj¹ce poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Biura Kasy i Oddzia³ów Kasy.
3. W zale¿noci od potrzeb, dyrektor Kasy oraz dyrektorzy Oddzia³ów Kasy mog¹ powo³ywaæ zespo³y kontrolne sporód pracowników, odpowiednio Biura Kasy i Oddzia³u Kasy.
§ 38.Kontroli wewnêtrznej podlegaj¹ wszystkie komórki
organizacyjne Biura Kasy oraz Oddzia³ów Kasy.
§ 39.Kontrola wewnêtrzna polega na:
1) kontroli bie¿¹cej, uwzglêdniaj¹cej badanie czynnoci w toku ich wykonywania, w celu oceny prawid³owoci ich realizacji, w szczególnoci z punktu
widzenia legalnoci i gospodarnoci,
2) kontroli wynikowej, obejmuj¹cej badanie stanu
faktycznego i dokumentów odzwierciedlaj¹cych
czynnoci ju¿ dokonane.
§ 40.1. Podstaw¹ do podjêcia czynnoci kontrolnych, o
których mowa w § 37 ust. 3, przez pracowników
Kasy jest imienne upowa¿nienie udzielone na pimie, odpowiednio przez dyrektora Kasy lub dyrektora Oddzia³u Kasy.
2. Kontroluj¹cy jest upowa¿niony do badania dokumentów oraz ¿¹dania niezbêdnych wyjanieñ
zwi¹zanych z przedmiotem kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ kontroluj¹cy i kontrolowany.
3. Zasady dzia³alnoci kontroli wewnêtrznej okrela
regulamin uchwalony przez Zarz¹d Kasy.
§ 41.Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli wyniki kontroli mog¹ dotyczyæ jego praw
lub obowi¹zków.
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7. Postanowienie koñcowe

§ 42.Zmiana statutu nastêpuje na mocy uchwa³y Rady
Kasy oraz obowi¹zuje po zatwierdzeniu przez Urz¹d
Nadzoru.
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§ 43.Niniejszy statut zosta³ uchwalony przez Radê Kasy
na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2000 r. i wchodzi w
¿ycie 14 dni po jego og³oszeniu.
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