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646
UCHWA£A Nr XXIX/1003/01
Rady Miasta Gdyni
z 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; Prob 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹
na trasie przebiegu przez teren miasta Gdynia.
Dzia³aj¹c 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 (t.j. 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, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, 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 Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm;
Prob 8,4 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹ na trasie przebiegu przez teren miasta Gdynia, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 11,1 ha, którego granice przedstawione s¹ na
rysunku planu w skali 1:5 000 (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y).
§2
Celem wprowadzania regulacji zawartych w planie jest
stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej ¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tereny o ró¿nym przeznaczeniu. Dla obszaru planu ustala siê
przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi w § 5 oraz ograniczenie sposobów ich u¿ytkowania w § 6.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst planu jest
rysunek planu w skali 1:5000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne
stanowi¹ ustalenia planu:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne literowo -cyfrowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu,
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa zgodnie z ustaleniami § 6.
2. Rysunek planu zawiera równie¿ informacje:

Poz. 646

1) symbole graficzne oznaczaj¹ce obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi,
2) granice miasta oznaczone graficznie na rysunku planu
zgodnie z legend¹.
§5
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi:
1) ZL  lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) ZI  teren projektowanej zieleni izolacyjnej od Trasy
Lêborskiej. Do czasu realizacji projektowanych inwestycji teren mo¿e byæ u¿ytkowany jako uprawy
rolne i ogrodnicze (te ostatnie do czasu realizacji
Trasy Lêborskiej) bez prawa wznoszenia trwa³ych
obiektów kubaturowych,
3) RP  teren upraw rolnych,
4) KZo 1/2  teren komunikacji ko³owej, droga jednojezdniowa dwupasmowa.
§6
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze planu:
1. Ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren Miasta Gdynia  jak na rysunku planu. Przebieg gazoci¹gu jest
orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do
przebiegu okrelonego na rysunku planu (poza terenami lenymi) wynosi 16,25 m w ka¿d¹ stronê.
2. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy
do czasu realizacji gazoci¹gu.
3. Na trasie przebiegu gazoci¹gu przez tereny podmok³e
nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych.
4. Na trasie przebiegu gazoci¹gu nale¿y przeprowadziæ
archeologiczne badania powierzchniowe oraz ratownicze badania wykopaliskowe ujawnionych stanowisk
archeologicznych.
5. Na czas budowy gazoci¹gu na gruntach lenych ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m: 6,2 m w
jedn¹ stronê i 4,3 w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu,
natomiast na pozosta³ych terenach wy³¹cza siê z dotychczasowego u¿ytkowania, pas terenu o szerokoci
20 m: 13 m w jedn¹ stronê i 7 m w drug¹ stronê od osi
gazoci¹gu.
6. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania terenu:
1) Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z dnia 14 listopada 1995 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ 6,
sieci gazowe  Dz. U. Nr 139, poz. 686 odleg³oæ
podstawowa (od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu lub
rury ochronnej do obrysów obiektów terenowych i
rzutów poziomych skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych) w ka¿d¹ stronê wynosiæ bêdzie
minimum:
a) 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
b) 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej
i zamieszkania zbiorowego,
c) 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych
(zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporz¹dzenia).
2) W odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej
teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgod-
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nie z ustaleniami planu z nastêpuj¹cymi ograniczeniami:
a) na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w ka¿d¹
stronê od osi gazoci¹gu ; upraw pod foli¹ oraz
szklarniowych w odleg³oci min. po 15 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu;
b) na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony pas
terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu);
3) W odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej,
po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren mo¿e byæ
u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami planu bez dodatkowych ograniczeñ.
7. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wymóg
przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
§7
Warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne: PN-91/M-34501, PN-75/E-05100, Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 686), Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93) Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzenia 1998 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 987), Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 627).
§8
Na obszarze planu wystêpuj¹ obszary objête szczególnymi regulacjami prawnymi:
1) Trójmiejski Park Krajobrazowy (zgodnie z Rozp.
Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada
1994 r., wraz z poprawkami  Rozp. Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3 wrzenia 1998 r.),
2) otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (jak
wy¿ej).
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
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 niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§ 11
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Gdyni zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXII/115/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 4 lutego 1988 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1988 r. Nr 13, poz. 91), zmienio-
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ny uchwa³¹ Nr VLII/497/93 Rady Miasta Gdañska z dnia
28 kwietnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1993 r. Nr 14,
poz.78) oraz uchwa³¹ Nr V/94/94 Rady Miasta Gdañska z
dnia 30 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 33, poz.176).
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 10, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

647
UCHWA£A Nr XI/124/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie ustanowienia zakazu wykonywania handlu
obwonego na gruntach gminy Pszczó³ki i okrelenia
wysokoci op³aty targowej na terenie gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 91 poz. 409 i 149
poz. 704 z 1996 r. oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150 poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000
r.Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zakaz wykonywania handlu obwonego na gruntach stanowi¹cych w³asnoæ gminy Pszczó³ki.
§2
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej dla osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na terenach prywatnych wg nastêpuj¹cego kryterium:
1) z samochodu ciê¿arowego  25 z³,
2) z samochodu dostawczego lub przyczepy kempingowej  20 z³,
3) z samochodu osobowego,stolika lub ze straganu
 15 z³,
4) z wozu konnego, ci¹gnika, itp.  10 z³,
5) z kosza, rêki itp.  5 z³.
§3
Zwalnia siê z op³aty targowej rolników - producentów
p³odów rolnych z terenu gminy Pszczó³ki.
§4
Op³atê targow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
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§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/138/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia
zakazu wykonywania handlu obwonego na terenie gminy Pszczó³ki.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

648

Gdañsk, dnia 12 lipca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/377-A/9/2001/III/JK
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 11 maja 2001 r.
Gminy Miastko
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
komunalnego zak³adu bud¿etowego
p. n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Miastku
posiadaj¹cego statystyczny numer indentyfikacyjny
REGON: P-770510638-90977201-53-2-721-77201
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 (4,62 %),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-12,09 %),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na :
 wytwarzanie ciep³a z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr
WCC/300/377/U/1/98/BT
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr PCC/312/377/U/1/98/BT, zmienion¹
decyzj¹ z dnia 19 padziernika 1999 r. Nr PCC/312A/
377/W/3/2001/RW,
w dniu 14 maja 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne, 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 Przedsiêbiorstwo nie zastosowa³o przepisu § 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 pierwszym roku obowi¹zywania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
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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 kwietnia 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  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 zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia
31 padziernika 2001 r.) bazowych cen i stawek op³at
zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa, zatwierdzonej
decyzj¹ z dnia 5 padziernika 2000 r. nr OGD  820/
377-A/9/2000/II/MS (Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o
zatwierdzenie nowej taryfy nie wyst¹pi³o o uchylenie
(zmianê) decyzji zatwierdzaj¹cej dotychczasow¹ taryfê w zakresie dotycz¹cym okresu obowi¹zywania cen i
stawek op³at).
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Miasta i Gminy Miastko
na rêce pe³nomocnika Pana Piotra Mazurka
Dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
ul. Kowalska 2
77-200 Miastko
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

GMINA MIASTKO
prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
komunalnego zak³adu bud¿etowego pod nazw¹
ZAK£AD ENERGETYKI CIEPLNEJ
z siedzib¹ w Miastku
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 12 lipca 2001 r.
Nr OGD  820/377-A/9/2001/III/JK
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 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 ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego tj. Zak³ad Energetyki Cieplnej ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko, zwany dalej: ZEC Miastko
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê ciep³o 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
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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,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelania udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura 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,

 ród³o ciep³a A  kot³ownia przy ul. Kowalskiej 2 w
Miastku na mia³ wêglowy,
 ród³o ciep³a B  kot³ownia przy ul. Niepodleg³oci
18 w Miastku na wêgiel kamienny,
 ród³o ciep³a C  kot³ownia przy ul. Koszaliñskiej 24
w Miastku na wêgiel kamienny.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZEC Miastko prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/300/377/U/1/98/BT z
dnia 14 padziernika 1998 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/312/377/U/
1/98/BT z dnia 14 padziernika 1998 r., zmienionej
decyzj¹ Nr PCC/312A/377/W/3/99/RW z dnia 19 padziernika 1999 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA A-1.  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a A, dostarczane
jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ oraz grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZEC
Miastko i przez niego eksploatowane oraz zewnêtrzne
instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców,
pomiar ciep³a dokonywany jest w obiektach.
GRUPA A-2.  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a A, dostarczane
jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowane, pomiar ciep³a dokonywany jest w
obiektach.
GRUPA A-3.  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a A, dostarczane
jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowane.
GRUPA A-4.  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a A, dostarczane
do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹
stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowan¹.
GRUPA B  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej
wody, wytworzone w ródle ciep³a B, dostarczane jest
do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowan¹.
GRUPA C  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej
wody, wytworzone w ródle ciep³a C, dostarczane jest
do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC i przez niego eksploatowan¹.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto:

Symbol
grupy
odbiorców
A1
A2
A3
A4
B
C

Symbol
grupy
odbiorców
A1
A2
A3
A4
B
C

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

46 940,28
46 940,28
46 940,28
46 940,28
68 418,12
48 032,04

3 911,69
3 911,69
3 911,69
3 911,69
5 701,51
4 002,67

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

9 460,32
10 624,62
9 666,48
2 590,44
7 373,64
4 674,51

788,36
885,39
805,54
215,87
614,47
389,54

Bazowa
cena ciep³a
[z³/GJ]
18,76
18,76
18,76
18,76
23,84
19,06

Bazowa stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe [z³/GJ]
3,50
4,59
4,12
0,90
2,57
1,85

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]
14,99
14,99
14,99
14,99
9,56
9,59

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
124,32
10,36
124,32
10,36
124,32
10,36
124,32
10,36
124,32
10,36
124,32
10,36

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

Symbol
grupy
odbiorców
A1
A2
A3
A4
B
C
Symbol
grupy
odbiorców
A1
A2
A3
A4
B
C

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

57 267,14
57 267,14
57 267,14
57 267,14
83 470,11
58 599,09

4 772,26
4 772,26
4 772,26
4 772,26
6 955,84
4 883,26

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

11 541,59
12 962,04
11 793,11
3 160,34
8 995,84
5 702,90

961,80
1 080,18
982,76
263,36
749,65
475,24

Bazowa cena
ciep³a
[z³/GJ]
22,89
22,89
22,89
22,89
29,08
23,25

Bazowa stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe [z³/GJ]
4,27
5,60
5,03
1,10
3,14
2,26

Bazowa cena
nonika ciep³a
3
[z³/m ]
18,29
18,29
18,29
18,29
11,66
11,70

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
151,67
12,64
151,67
12,64
151,67
12,64
151,67
12,64
151,67
12,64
151,67
12,64

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at za
przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w

przepisach wydanych na postawie art. 35 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z
pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹-
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czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w za³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 4.3.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZEC standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

ciep³a z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr WCC/943/1424/N/3/2000/
RW, w dniu 12 czerwca 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 13 lipca 2001 r. wydano decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na
stwierdzenie jej niezgodnoci z przepisami i zasadami, o
których mowa w art. 45 i 46 ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

650
PROTOKÓ£
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego
w dniu 8 lipca 2001 r.

CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Nowym Stawie
przed up³ywem kadencji, sporz¹dzony dnia 8 lipca
2001 r. przez Miejsk¹ Komisjê do Spraw Referendum w
Nowym Stawie.

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 zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.

Referendum gminne przeprowadzono w 4 obwodach
g³osowania.
Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y g³osowania od wszystkich, tj. od 4 obwodowych komisji i na podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹ce wyniki referendum:

Z upowa¿nienia
Zarz¹du Miasta i Gminy Miastko
Dyrektor
Z-du Energetyki Cieplnej w Miastku
P. Mazurek

649
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Komfort Office Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w Gdyni z dnia 13 lipca 2001 r. Nr OGD820/1424-A/3/2001/I/JK.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099), na wniosek Komfort Office Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdyni posiadaj¹cego koncesjê na wytwarzanie

1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
6076
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania 794
3) liczba kart wyjêtych z urny
794
4) liczba kart niewa¿nych
0
5) liczba kart wa¿nych, czyli liczba osób, które wziê³y
udzia³ w g³osowaniu
794
6) liczba g³osów niewa¿nych
14
7) liczba g³osów wa¿nych
780
8) liczba g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miejskiej
743
9) liczba g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady
Miejskiej
37
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³ 794*)
uprawnionych do g³osowania, tj. 13,07% ogó³u uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie
art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 )referendum jest:
b) niewa¿ne
Komisja stwierdza, ¿e zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o
referendum lokalnym referendum:
a) da³o wynik rozstrzygaj¹cy
b) nie da³o wyniku rozstrzygaj¹cego **)
W wyniku referendum Rada Miejska w Nowym Stawie:
a) zostaje odwo³ana
b) nie zosta³a odwo³ana **)
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Miejsce na parafowanie strony przez cz³onków Komisji
podpisy nieczytelne

Miejsce na parafowanie strony przez cz³onków Komisji
podpisy nieczytelne

Uwagi:
Bez uwag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
K¹kol Iwona  przewodnicz¹cy
Stasiak Jan  Zastêpca Przewodnicz¹cego
Bernacka Regina  Cz³onek
Kinder Bo¿ena  Cz³onek
Grzelec Barbara  Cz³onek
Urban Gra¿yna  Cz³onek
Szweda Kazimierz  Cz³onek
Misiun Jacek  Cz³onek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Uwagi:
Wybory przebiega³y bez zak³óceñ.
Mê¿a zaufania nie by³o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przy sporz¹dzaniu protoko³u obecni byli:
Stawicki Jerzy Przewodnicz¹cy Komisji
Brant Teresa  Z-ca Przewodnicz¹cego
Kisielewska  Gojke Marlena  Cz³onek
Puczyñska Ewa  Cz³onek
Trzebiatowska Wies³awa  Cz³onek
K³odda Stefan  Cz³onek
Solecka Bo¿ena  Cz³onek
Tuszkowska Barbara  Cz³onek

(pieczêæ okr¹g³a o treci:
Miejska Komisja do spraw referendum
lokalnego w Nowym Stawie)

(pieczêæ okr¹g³a o treci:
Miejska Komisja do spraw referendum w Gniewie)

*) Liczba stanowi¹ca liczbê oddanych kart wa¿nych (5)
**) Niepotrzebne skreliæ

*) Liczba stanowi¹ca liczbê oddanych kart wa¿nych (5)
**) Niepotrzebne skreliæ

651

652

PROTOKÓ£
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
przeprowadzonego
w dniu 15 lipca 2001 r.

Uchwa³a Nr XXII/ 357/2001
RadyGminy w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Gniewie przed
up³ywem kadencji, sporz¹dzony dnia 15 lipca 2001 r.
przez Miejsk¹ Komisjê do Spraw Referendum w Gniewie.
Referendum gminne przeprowadzono w 11 obwodach
g³osowania.
Komisja stwierdza, ¿e otrzyma³a protoko³y g³osowania od wszystkich, tj. od 11 obwodowych komisji i na
podstawie tych protoko³ów ustali³a nastêpuj¹ce wyniki
referendum:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania
11977
2) liczba osób, którym wydano karty do g³osowania
2544
3) liczba kart wyjêtych z urny
2544
4) liczba kart niewa¿nych
0
5) liczba kart wa¿nych, czyli liczba osób, które wziê³y
udzia³ w g³osowaniu
2544
6) liczba g³osów niewa¿nych
48
7) liczba g³osów wa¿nych
2496
8) liczba g³osów wa¿nych za odwo³aniem Rady Miejskiej
2411
9) liczba g³osów wa¿nych przeciwnych odwo³aniu Rady
Miejskiej
85
Komisja stwierdza, ¿e w referendum wziê³o udzia³
2544*) uprawnionych do g³osowania, tj. 21,24% ogó³u
uprawnionych do g³osowania w gminie, a zatem na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985 ) referendum
jest:
a) niewa¿ne

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, 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, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
na wniosek Wójta Gminy Chojnice Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Utworzyæ obwód g³osowania Nr 13 w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Charzykowach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z siedzib¹ w Domu Pomocy Spotecznej Charzykowy ul.Droga Pod Strzechê Nr 21.
§2
Informacje o numerze i granicy powo³anego obwodu
g³osowania oraz jej siedziby, podaje w formie obwieszczenia do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie
Wójt Gminy Chojnice.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 652, 653

 1290 

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) oraz art. 30 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza
do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz. 499) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszenia na tabicach og³oszeñ gminy Chojnice.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Brudnoch

§1

653

Ustaliæ granice i numery obwodów g³osowania oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

UHCWA£A Nr XXXIV/402/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2001 r.

§2

w sprawie ustalenia granic, numerów i obwodów g³osowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, 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,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/402/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2001 r.

Zamkniête obwody g³osowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwód
g³osowania
Numer

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

18

Obwód zamkniêty  szpital

wietlica SP ZOZ
P. Niepodleg³oci 7
Chojnice

19

Obwód zamkniêty  szpital pulmonologiczny

wietlica Szpitala
Pulmonologicznego
ul. Strzelecka 89
Chojnice

Obwód zamkniêty  Areszt ledczy

wietlica Aresztu ledczego u
ul. Pietruszkowa 4
Chojnice

20

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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