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654
UCHWA£A Nr XXIX/189/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany nr 6 miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Prabuty.
Na podstawie art. 26 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) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Prabutach uchwala
co nastêpuje:
§1
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê nr 6 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prabuty,
obejmuj¹c¹ tereny po³o¿one pomiêdzy ulicami Obr. Westerplatte i Pust¹, osiedlem przy ul. Brzozowej oraz Szko³¹ Podstawow¹ nr 2. Zmiana planu stanowi jednoczenie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
§2
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
2) teren zabudowy jednorodzinnej z us³ug¹, oznaczony
symbolem MU,
3) teren zabudowy siedliskowej oznaczony symbolem MR,
4) teren przedszkola oznaczony symbolem UO,
5) tereny ulic komunalnych i infrastruktury technicznej,
oznaczone symbolami KL, KD i KX.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1 w skali 1:1000,
2) rysunek nr 1A pt. Oznaczenia graficzne ustaleñ planu,
które stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i 1A do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia

zmian planu, o których mowa w § 1, § 2, § 3, uchwa³y,
o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr XXIX/189/2001 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
23 lutego 2001;
3) rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach zmian planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ ze
zmian¹ planów w przypadkach mo¿liwych lecz nie zalecanych, wymagaj¹cych uzasadnienia ze strony inwestora, zgody Zarz¹du Miasta i Gminy oraz spe³nienia
ewentualnych warunków wymienionych w przepisach
szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 20% dla terenów zabudowy jednorodzinnej MN
i MU,
2) 0% dla pozosta³ych terenów objêtych niniejsz¹
uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
1. Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenów:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê pitn¹:
a) ród³o zasilania: istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa w
ul. Obr. Westerplatte i w ul. Pustej,
b) lokaln¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w liniach regulacyjnych planowanych ulic, przy czym
konieczne jest po³¹czenie w piercieñ wodoci¹gów w ul. Obr. Westerplatte i w ul. Pustej;
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
a) konieczne jest doprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cego kolektora w ul. Obr. Westerplatte, a poprzez sieæ komunaln¹ do miejskiej
oczyszczalni cieków,
b) lokaln¹ sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w liniach regulacyjnych planowanych ulic,
c) poziom najni¿szej kondygnacji budynku nale¿y dostosowaæ do mo¿liwoci grawitacyjnego odbioru cieków;
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
 cieki deszczowe z planowanych ulic nale¿y odprowadziæ do kolektora deszczowego w ul. Obr.
Westerplatte;
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4) w zakresie zasilania w gaz przewodowy:
a) ród³o zasilania: gazoci¹g niskiego cinienia w
ul. Obr. Westerplatte,
b) lokaln¹ sieæ gazow¹ niskiego cinienia nale¿y prowadziæ w liniach regulacyjnych planowanych ulic,
spinaj¹c sieæ w piercieñ poprzez ulicê 5aKD,
c) zasilanie w gaz przewodowy nale¿y przewidywaæ co
najmniej dla potrzeb przygotowania posi³ków oraz
ciep³ej wody u¿ytkowej, z zalecan¹ mo¿liwoci¹
ogrzewania budynków;
5) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:
a) ród³a zasilania: dwie stacje transformatorowe
15/0,4 kV, jedna przy ul. Obr. Westerplatte a druga w
rejonie ul. Pustej (Prabuty GS T-71055),
b) lokalne linie kablowe nn 0,4 kV oraz kable owietlenia ulicznego nale¿y prowadziæ w liniach regulacyjnych planowanych ulic, przy spiêciu obu w/w stacji
transformatorowych,
c) kolizje z istniej¹cymi urz¹dzeniami elektroenergetycznymi wymagaj¹ rozwiazania na etapie projektu budowlanego b¹d projektów bran¿owych (jak w przypadku projektu przebudowy linii napowietrznej
SN-15 kV), na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci.

6) ochrona konserwatorska B:
a) obowi¹zuje ochrona elementów historycznego uk³adu urbanistycznego w zakresie zachowania wnêtrz
urbanistycznych, struktury urbanistycznej, linii zabudowy i rytmu zabudowy oraz proporcji fasad budynków,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia z Powiatem Kwidzyn ( z Powiatowym Konserwatorem Zabytków )  zgodnie z Porozumieniem z 23.02.1999 r. pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim a Powiatem Kwidzyn,
c) ochrona konserwatorska B obowi¹zuje na ca³ym terenie niniejszego opracowania;
7) Obserwacja archeologiczna OW:
a) wszelkie prace ziemne, w tym wykopy pod fundamenty, pod uzbrojenie terenu itp., wymagaj¹ zg³oszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w celu uzyskania warunków nadzoru archeologicznego zwi¹zanego z mo¿liwoci¹ natrafienia na stanowisko archeologiczne,
b) obserwacja archeologiczna OW obowi¹zuje na ca³ym terenie niniejszego opracowania.

§7

Na terenie 1KL i 2KL obowi¹zuj¹:
1) pasy terenu wyznaczone dla potrzeb docelowych parametrów ulic lokalnych: Obr. Westerplatte i Pustej;
2) na terenie 1KL nale¿y uwzglêdniæ parking dla obs³ugi
szko³y i przedszkola oraz adaptacjê stacji transformatorowej;
3) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.

Na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) linia regulacyjna rozgranicza tereny oznaczone na
rysunku planu numerem i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach
niniejszej uchwa³y;
2) linia regulacyjna wewnêtrzna wyznacza poszczególne fragmenty funkcjonalne b¹d kompozycyjne wewn¹trz terenu ograniczonego lini¹ regulacyjn¹, w
tym poszczególne dzia³ki budowlane;
3) linia regulacyjna orientacyjna i linia regulacyjna wewnêtrzna orientacyjna, odpowiednio do przepisów
w pkt 1 i 2, dopuszczaj¹ mo¿liwoæ korekty podzia³u
terenów po rozpoznaniu konkretnych potrzeb inwestora, w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
4) linia zabudowy:
a) wyznacza usytuowanie fasad budynków oraz elewacji istotnych dla zagospodarowania terenów
publicznych,
b) wymaga zharmonizowania proporcji fasad lub elewacji s¹siednich budynków wzd³u¿ wyznaczonej
linii, w tym wysokoci coko³ów oraz k¹tów nachylenia po³aci dachów, ewentualnie innych rodzajów zwieñczenia budynków,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê
schodów, ganku, daszka, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji;
5) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) wyznacza graniczne mo¿liwoci usytuowania elewacji budynków,
b) wymaga zharmonizowania proporcji bry³ s¹siednich budynków widocznych od strony terenów
publicznych, np. dróg publicznych, ci¹gów pieszych, cie¿ek rowerowych itp.,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê niewielkich fragmentów elewacji, takich jak wymienione w pkt 4 lit. c;

§8

§9
Na terenach 3KD i 4KD obowi¹zuj¹:
1) ulice dojazdowe obs³uguj¹ce poszczególne tereny objête zmian¹ planu, ulice te stanowi¹ jednoczenie po³¹czenie ulic lokalnych wymienionych w § 8;
2) w programie zagospodarowania obu ulic dojazdowych
nale¿y przewidzieæ dwukierunkow¹ jezdniê oraz obustronne chodniki;
3) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y usytuowaæ liniowe elementy uzbrojenia terenu wymienione w § 6;
4) na terenie 3KD ustala siê adaptacjê historycznej stacji
transformatorowej;
5) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 10
Na terenie 5aKD obowi¹zuj¹:
1) ulica dojazdowa, stanowi¹ca jednoczenie o poprzeczn¹ osiedla oraz kameralne wnêtrze urbanistyczne z zieleni¹ ozdobn¹, o randze placyku centralnego;
2) w programie zagospodarowania nale¿y przewidzieæ
dwukierunkow¹ jezdniê oraz obustronne chodniki;
3) w szerokoci pasa ulicznego nale¿y usytuowaæ liniowe elementy uzbrojenia terenu wymienione w § 6;
4) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 11
Na terenie 5bKD obowi¹zuj¹:
1) ulica piesza z zieleni¹ ozdobn¹, stanowi¹ca przed³u¿enie ulicy 5aKD w kierunku pobliskich us³ug przy osiedlu wielorodzinnym Jagie³³y;
2) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
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§ 12
Na terenie 6UO obowi¹zuj¹:
1) przedszkole dla potrzeb obs³ugi dzielnicy mieszkaniowej Po³udnie,
2) wysokoæ budynku nie mo¿e przekroczyæ 2,5 kondygnacji;
3) wzd³u¿ ul. Obr. Westerplatte nale¿y usytuowaæ mo¿liwie szerok¹ fasadê budynku, a ewentualne skrzyd³o
budynku ulokowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy dobre nas³onecznienie niezabudowanej czêci dzia³ki z placami
zabaw i zieleni¹ ozdobn¹;
4) wzd³u¿ planowanej ulicy 3KD wymagana jest zieleñ izolacyjna, co najmniej redniowysoka;
5) mo¿liwe jest powi¹zanie funkcjonalne przedszkola z
s¹siedni¹ szko³¹;
6) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
7) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 13
Na terenie 7MU obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym
z us³ug¹ w parterze;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) mo¿liwa jest indywidualna forma budynku, z uwagi na
specyficzne usytuowanie;
4) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
5) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 14
Na terenach 8MN, 9MN i 10MN obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) parametry dachu:
a) kalenica równoleg³a do ulicy dojazdowej,
b) k¹t nachylenia po³aci 40-45 stopni,
c) pokrycie ceramiczne w kolorze jasnej ceg³y,
d) w przypadku zastosowania facjat od strony ulicy nale¿y przyj¹æ daszek równoleg³y do kalenicy i szerokoæ nie przekraczaj¹c¹ 1,50 m;
4) wysokoæ coko³u budynku:
a) na terenie 8MN: 0,50  0,80 m,
b) na terenach 9MN i 10MN cokó³ niski, nie przekraczaj¹cy 0,50 m, ponadto gara¿ usytuowany na poziomie terenu;
5) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
6) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 15
Na terenie 11MN obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie bliniaczym;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) parametry dachu:
a) kalenica równoleg³a do ulicy dojazdowej,
b) k¹t nachylenia po³aci 40-45 stopni,
c) pokrycie ceramiczne w kolorze jasnej ceg³y,
d) w przypadku zastosowania facjat od strony ulicy nale¿y przyj¹æ daszek równoleg³y do kalenicy i szerokoæ nie przekraczaj¹c¹ 1,50 m;
4) cokó³ niski, nie przekraczaj¹cy 0,50 m;
5) zabudowa terenu 11MN powinna zamkn¹æ perspektywê ulicy 5aKD, a tak¿e ³¹cznie z zabudow¹ 12aMN i
12bMN utworzyæ kameralne wnêtrze urbanistyczne;

6) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
7) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 16
Na terenach 12aMN i 12bMN obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) parametry dachu:
a) kalenica równoleg³a do ulicy dojazdowej,
b) k¹t nachylenia po³aci 40-45 stopni,
c) pokrycie ceramiczne w kolorze jasnej ceg³y,
d) w przypadku zastosowania facjat od strony ulicy nale¿y przyj¹æ daszek równoleg³y do kalenicy i szerokoæ nie przekraczaj¹c¹ 1,50 m;
4) cokó³ niski, nie przekraczaj¹cy 0,50 m;
5) zabudowa terenów 12aMN, 12bMN i 11MN powinna
utworzyæ kameralne wnêtrze urbanistyczne;
6) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
7) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 17
Na terenach 13MN i 14MN obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) parametry dachu:
a) kalenica równoleg³a do ulicy dojazdowej,
b) k¹t nachylenia po³aci 40-50 stopni,
c) pokrycie ceramiczne w kolorze jasnej ceg³y,
d) w przypadku zastosowania facjat od strony ulicy nale¿y przyj¹æ szerokoæ nie przekraczaj¹c¹ 1,50 m;
4) wysokoæ coko³u budynku:
a) na terenie 13MN: 0,90  1,30 m,
b) na terenach 14MN cokó³ niski, nie przekraczaj¹cy
0,50 m, ponadto gara¿ usytuowany na poziomie terenu;
5) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
6) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 18
Na terenach 15aMN i 15bMN obowi¹zuj¹:
1) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
2) wysokoæ zabudowy wynosi 1,5 kondygnacji, z poddaszem u¿ytkowym mieszkalnym;
3) dach wysoki dwuspadowy;
4) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
5) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
§ 19
Na terenie 16MR obowi¹zuj¹:
1) zabudowa siedliska rolniczego, adaptacja z dopuszczeniem dzia³alnoci gospodarczej nieuci¹¿liwej oraz z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowego budynku mieszkalnego;
2) lokalizacja dodatkowych budynków mo¿liwa jest na
warunkach jak w § 18;
3) ochrona konserwatorska B: § 7 pkt 6;
4) obserwacja archeologiczna OW: § 7 pkt 7.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 20
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prabuty, uchwa-
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lonego Uchwa³¹ Nr VI/34/94 Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie miejscowego planu
j/w, w zakresie odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w
za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§ 21
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Po dokonanych zmianach dochody gminy wynosz¹
9.192.022 z³ natomiast wydatki 9.709.871 z³.
§3
ród³em pokrycia niedoboru jest po¿yczka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

655
UCHWA£A Nr XI/119/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy Pszczó³ki na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499)
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Pszczó³ki Nr VIII/77/2000 z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Pszczó³ki na 2001 rok dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) Okrelone w § 1 pkt 1 dochody gminy zmienia siê
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2) Okrelone w § 1 pkt 2 wydatki gminy zmienia siê
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków gminy Pszczó³ki
na kwotê 404.330 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Ustala siê przychody w kwocie 836.841 z³ oraz rozchody w kwocie 318.992 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
5. Zmienia siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
6. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
7. Zmienia siê okrelony w § 4 wykaz zadañ inwestycyjnych na 2001 rok finansowanych z bud¿etu gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
8. Zmienia siê okrelone w § 5 wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2001-2003 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr XI/120/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie uchylenia w czêci uchwa³y ustalaj¹cej wysokoæ op³at za wodê pobieran¹ z wiejskich urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz op³at dodatkowych
za przy³¹czenie siê do tych urz¹dzeñ.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Nr VIII/79/2000 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at
za wodê pobieran¹ z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz op³at dodatkowych za przy³¹czanie siê do tych urz¹dzeñ uchyla siê § 7 w ca³oci.
2. Dotychczasowe § § 8, 9, 10 otrzymuj¹ kolejn¹ numeracjê 7, 8, 9.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XI/122/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 657, 658
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1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art. 144 i 146
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543) Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e stawka procentowa op³aty adiacenckiej,
dotycz¹cej ka¿dorazowego wzrostu wartoci nieruchomoci po³o¿onych na terenie Gminy Pszczó³ki na skutek
wybudowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w trybie okrelonym w dziale III rozdz. VII ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami wynosi
50%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XI/123/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udzia³u mieszkañców w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw¹
budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art. 148 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543) oraz art. 99 ust. 2
ustawy Prawo Wodne z dnia 24 padziernika 1974 r. (Dz.
U. Nr 38, poz. 230 z 1974 r. ze zm.) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady dobrowolnego udzia³u mieszkañców
Gminy Pszczó³ki w realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazw¹ budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Pszczó³ki zawarte w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wartoæ wiadczeñ wniesionych w gotówce przez za-

interesowanych w³acicieli na rzecz budowy poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zalicza siê ka¿dorazowo na poczet op³aty adiacenckiej.
§3
Dobrowolny udzia³ wszystkich zainteresowanych w³acicieli nieruchomoci (znajduj¹cych siê wzd³u¿ projektowanych sieci) we wspó³finansowaniu budowy poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej powoduj¹cej wzrost wartoci nieruchomoci jest podstaw¹ do nienaliczania op³aty adiacenckiej przez Zarz¹d Gminy.
§4
W przypadku pod³¹czenia nieruchomoci do wybudowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej bez uzyskania zgody w³aciciela tych urz¹dzeñ maj¹ zastosowanie
przepisy karne Ustawy Prawo Wodne.
§5
W przypadku projektowania budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej Zarz¹d Gminy upowa¿niony jest do
zawierania umów cywilno-prawnych dot. wp³at okrelonych kwot pieniê¿nych z zainteresowanymi w³acicielami nieruchomoci.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XI/123/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
REGULAMIN DOBROWOLNYCH WP£AT
dot. wspó³finansowania inwestycji budowy
infrastruktury technicznej
Wp³aty dokonuje siê na podstawie umów cywilnoprawnych.
W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej wysokoæ wp³at wynosi:
Dla wodoci¹gu:
1) gdy Gmina wykonuje sieæ wraz z gniazdem wodomierzowym w odleg³oci 1 m od granicy dzia³ki a pod³¹czenie do budynku wykonuje sam w³aciciel nieruchomoci  1.200,00 PLN
2) gdy pod³¹czenie w ca³oci wykonuje Gmina 
1.200,00 PLN + 60 z³ za ka¿dy mb przy³¹cza od gniazda wodomierzowego do budynku
Dla kanalizacji sanitarnej:
1) gdy Gmina wykonuje sieæ i studzienkê ogrodow¹
na posesji prywatnej w odleg³oci 1 m od ogrodzenia, a przy³¹cze od studzienki ogrodowej do posesji
wykonuje sam w³aciciel  1.200,00 PLN
2) gdy pod³¹czenie w ca³oci wykonuje Gmina 
1.200,00 PLN + 100 z³ za ka¿dy mb przy³¹cza od
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studzienki do budynku.
Powy¿sze op³aty bêd¹ waloryzowane o wspó³czynnik
inflacji.
W³aciciel nieruchomoci, który zamierza przeprowadziæ pod³¹czenie nieruchomoci od studzienki sanitarnej
(gniazda wodomierzowego) we w³asnym zakresie, zobowi¹zany jest uzyskaæ wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz przeprowadziæ roboty budowlane zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego.
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UCHWA£A Nr XI/126/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie przyznania pierwszeñstwa nabycia nieruchomoci ich dzier¿awcom, którzy dzier¿awi¹ nieruchomoæ
przez co najmniej 10 lat, je¿eli nieruchomoæ zosta³a zabudowana.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art.37 ust.3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) oraz § 22 ust. 2 pkt 9
lit. a Statutu Gminy Pszczó³ki (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 44)
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyznaje siê pierwszeñstwo nabycia nieruchomoci
ich dzier¿awcom, którzy dzier¿awi¹ nieruchomoæ przez
okres co najmniej 10 lat i zabudowali t¹ nieruchomoæ
na podstawie pozwolenia na budowê a dzier¿awca jest
jedynym ubiegaj¹cym siê o nabycie przedmiotowej nieruchomoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XI/130/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany aktu za³o¿ycielskiego Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdañskiej w Pszczó³kach
przy ulicy Szkolnej 4.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 i 59 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1996 r. Nr 67 poz. 329, zm. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759
i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 239,
Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2001 r. Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Ziemi Gdañskiej w Pszczó³kach przy ulicy
Szkolnej 4 zostaje podporz¹dkowana Szko³a Filialna w
Kolniku.
§2
Obwód szko³y obejmuje: teren wsi Kolnik, Pszczó³ki,
Ostrowite, Ulkowy oraz uczniów klas IV  VI z Kleszczewka, Rêbielcza, Ró¿yn, Skowarcza, ¯elis³awek.
§3
Zakres samodzielnoci Szko³y Filialnej w Kolniku zostanie okrelony w statucie szko³y macierzystej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr XI/133/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie przyznania pierwszeñstwa nabycia lokali
u¿ytkowych dzier¿awcom, którzy dzier¿awi¹ nieruchomoæ przez co najmniej 10 lat.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art.34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543) oraz § 22 ust. 2
pkt 9 lit. a Statutu Gminy Pszczó³ki (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 44)
Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyznaje siê pierwszeñstwo nabycia lokali u¿ytkowych
dzier¿awcom, którzy dzier¿awi¹ lokal u¿ytkowy przez
okres co najmniej 10 lat.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 661, 662, 663
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wania obejmuj¹cy wsie dotychczas wchodz¹ce w sk³ad
obwodu Nr 1, z wyj¹tkiem wsi Kaliska.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.

§2

§3

Dla nowo utworzonego obwodu, który otrzymuje Nr III
ustala siedzibê Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w
Gminnym Orodku Kultury w Kaliskach przy ulicy D³ugiej.

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

UCHWA£A Nr XXI/176/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29 czerwca 2001 r.

663

w sprawie zmiany podzia³u gminy Kaliska na obwody
g³osowania
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) w zwi¹zku z art. 30 i art. 31 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602)
Rada Gminy Kaliska po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kaliska postanawia:
§1
Zmieniæ podzia³ Gminy Kaliska na sta³e obwody g³osowania, ustalony Uchwa³¹ Nr XXVI/115/98 Zarz¹du
Gminy Kaliska z dnia 16 wrzenia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania dla wyboru Rady Gminy
Kaliska, w ten sposób, ¿e tworzy siê trzeci obwód g³oso-

Nr obwodu

UCHWA£A Nr XXVI/198/2001
Rady Gminy w Zblewie
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499) w zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) uchwala siê:
§1
Ustala siê sta³e obwody g³osowania na obszarze gminy Zblewo:

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

So³ectwa: Kleszczewo, Lipia Góra, Tomaszewo,
Semlin, Jezierce

Publiczna Szko³a Podstawowa
w Kleszczewie

2

So³ectwa: Pinczyn, Karolewo, Pa³ubinek

Publiczna Szko³a Podstawowa
w Pinczynie

3

So³ectwa: Borzechowo, Ma³y Bukowiec, Radziejewo

Publiczna Szko³a Podstawowa
w Borzechowie

4

So³ectwa: Miradowo, Bia³achowo, Zblewo
 ulice: Kocierska, Bia³achowska Starogardzka,
Pinczyñska, Prywatna, £¹kowa, Pa³ubiñska

Publiczna Szko³a Podstawowa
w Zblewie

5

So³ectwo Zblewo  poza ulicami: Kociersk¹,
Bia³achowska Starogardzk¹, Pinczyñsk¹, Prywatn¹, £¹kow¹, Pa³ubiñsk¹

Dom Kultury w Zblewie

6

So³ectwa: Bytonia, Cis

wietlica Wiejska w Bytoni
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer
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§2

UCHWA£A Nr XXIII/400/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwa³y Nr 377/2001 Zarz¹du Miasta Sopotu z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu oraz poza
miejscem sprzeda¿y na terenie miasta Sopotu w dniu
14 czerwca 2001 r.
Na podstawie art.41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45 poz. 497) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê uchwa³ê Nr 377/2001 Zarz¹du Miasta
Sopotu z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu oraz poza miejscem sprzeda¿y na terenie miasta Sopotu w dniu 14 czerwca 2001 r.
stanowi¹c¹ za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXIII /402/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w szpitalach.
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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwody g³osowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych
na dzieñ 23 wrzenia 2001 r.:
1) Obwód Nr 22 w Wojewódzkim Zespole Grulicy i
Chorób P³uc w Gdañsku, Oddzia³ Szpitalny w Sopocie, Al. Niepodleg³oci 618,
2) Obwód Nr 23 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr XXXIII/463/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych
zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów
alkoholowych.
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.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126) oraz art. 118 w zwi¹zku z art. 71 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Z bud¿etu gminy mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i
nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb przyznawania dotacji:
1) podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacjê zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego: za³o¿enia merytoryczne zadania, szczegó³owy kosztorys zadania wraz z informacj¹ o innych ród³ach jego finansowania, dane
dotycz¹ce podmiotu, takie jak: NIP, regon, statut, wyci¹g z rejestru,
2) wnioski nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w ¯ukowie.
§3
Dotacje przyznawane s¹ przez Zarz¹d Gminy po uprzednim otrzymaniu pozytywnej opinii przez Gminn¹ Komisjê
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ¯ukowie
§4
Zarz¹d Gminy postanawia o przyznaniu dotacji w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie
gminy.
§5
1. Zarz¹d Gminy przyznaj¹c dotacje kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
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1) ocen¹ merytoryczn¹ zadania,
2) kosztem realizacji zadania,
3) opini¹ Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
2. Dotacje przyznane zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹ powinny byæ wykorzystane w okresie, na który zosta³y przyznane.
3. rodki przekazywane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie umów zleceñ. Umowy powinny okrelaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wielkoæ dotacji celowej i tryb p³atnoci,
3) tryb kontroli wykonywania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej czêci dotacji,
5) tryb rozwi¹zania umowy.
§6
1. Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane do
z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
2. Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
1) informacjê z przebiegu wykonania projektu,
2) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
3) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§7
Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli:
1) Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych prowadziæ bêdzie kontrolê sposobu realizacji objêtych umowami zadañ,
2) kontrole obejmowaæ bêd¹ przede wszystkim:
a) gospodarnoæ i rzetelnoæ w sposobie wydatkowania rodków,
b) zgodnoæ wydatkowania dotacji z celami, na które zosta³a przyznana,
3) stwierdzenie niew³aciwego (niezgodnego z umow¹) wykorzystania dotacji skutkowaæ bêdzie wstrzymaniem dotacji, rozwi¹zaniem umowy, ¿¹daniem
zwrotu przekazanych i niew³aciwie wykorzystanych
rodków.
§8
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami okrelonymi w umowie podmiot realizuj¹cy zadanie traci prawo do ubiegania siê o
dotacjê z bud¿etu Gminy ¯ukowo przez kolejne trzy lata.
§9
W celu zapewnienia jawnoci postêpowania Zarz¹d
Gminy podaje do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na urzêdowych tablicach og³oszeñ nastêpuj¹cych
informacji:
1) o miejscu i terminie sk³adania wniosków,
2) o wysokoci dotacji przyznanej poszczególnym podmiotom,
3) o rozliczeniu wykorzystanej dotacji.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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Gdañsk, dnia 6 lipca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/534-A/10/2001/II/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 maja 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Komunalnego
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Cz³uchowie
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 7708940
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (- 2,13)%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 12,69%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 wrzenia 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
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 wytwarzania ciep³a nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR z
dnia 20 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹ nr
WCC/293A/534/W/3/200/JZ z dnia 14 stycznia 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/307/534/U/OT1/
98/AR z dnia 20 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami nr PCC/307/S/534/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r.
oraz nr PCC/307A/534/W/3/2000/ZJ z dnia 8 czerwca
2000 r.,
w dniu 7 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 (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, 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 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 wrzenia 2002 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.
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W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 11
77-300 Cz³uchów
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/534-A/10/2001/II/MS
z dnia 6 lipca 12001 r.
Spis treci
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
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Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ 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, 1999 r. Nr 88 poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43 poz. 489, Nr 48, poz. 555 i
Nr 103, poz. 1099),
rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em ( Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U.
Nr 72, poz. 845),
odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
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,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
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,
sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu
ogrzewania obiektów,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
ród³a ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
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,
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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 ciep³a  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, zapewniaj¹ca 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,
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,
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. Przedsiêbiorstwo
Komunalne Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Cz³uchowie, ul.
Sobieskiego 11, zwane dalej  Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
sieæ wysokoparametrowa  sieæ cieplna pracuj¹ca w
warunkach obliczeniowych przy temperaturach 130/70oC,
sieæ niskoparametrowa  sieæ cieplna pracuj¹ca w warunkach obliczeniowych przy temperaturach 90/70oC,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
Oznaczenie róde³ ciep³a (wyposa¿onych w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe), zlokalizowanych na terenie Cz³uchowa:
Nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. redniej,
wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody na potrzeby c.o. i c.w.u., pochodz¹ce z przetworzenia mia³u wêglowego,
Nr 2  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Osiedle M³odych, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody
wy³¹cznie na potrzeby c.o., pochodz¹ce z przetworzenia
mia³u wêglowego,
lokalne ród³a ciep³a wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci
gor¹cej wody wy³¹cznie na potrzeby c.o, pochodz¹ce z
przetworzenia mia³u wêglowego:
Nr 3  przy ul. S³owackiego 12,
Nr 4  przy ul. S³owackiego 24,
Nr 5  przy ul. S³owackiego 16,
Nr 6  przy ul. Zamkowej 5 w,
Nr 7  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. S³o-
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niowych zainstalowanych w obiektach.
Grupa IB  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne, które
wraz z sieci¹ stanowi¹ w³asnoæ Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i s¹ przez nie eksploatowane; instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców, s¹ eksploatowane przez Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; rozliczanie ciep³a dokonywane jest
wed³ug wskazañ urz¹dzeñ pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych w obiektach.
Grupa IC  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, które stanowi¹
w³asnoæ Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i s¹
przez nie eksploatowane.
Grupa II  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle Nr 2, dostarczane jest do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane i w s¹siednich obiektach.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ród³ach Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane.
Grupa IV  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle Nr 7 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

wackiego 21, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody
wy³¹cznie na potrzeby c.o., pochodz¹ce z przetworzenia
oleju opa³owego.
Czêæ II
Zakres prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o
gminy miejskiej Cz³uchów na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR z
dnia 20 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/293A/534/W/3/200/JZ z dnia 14 stycznia
2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/307/534/U/
OT1/98/AR z dnia 20 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami nr PCC/307/S/534/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r. oraz nr PCC/307A/534/W/3/2000/ZJ z dnia
8 czerwca 2000 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa IA  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹. i grupowe wêz³y cieplne, które wraz z instalacjami odbiorczymi za tymi wêz³ami stanowi¹ w³asnoæ Przedsiêbiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
i s¹ przez nie eksploatowane; rozliczanie ciep³a dokonywane jest wed³ug wskazañ urz¹dzeñ pomiarowo-rozlicze-

Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto:

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Cena

Grupa

ciep³a
rata
miesiêczna

1

2

Stawka op³aty

Stawka op³aty

[z³/GJ]

roczna

nonika
ciep³a
3

[z³/m ]

4

5

z³/punkt pomiarowy]

sta³a [z³/MW]
rata
miesiêczna

3

abonamentowej

za us³ugi przesy³owe

Cena

zmienna

rata

roczna

[z³/GJ]

miesiêczna

7

8

9

10

6

roczna

IA

5.322,56

63.870,72

19,31

9.36

1.495,50

17.946,00

6,26

6,74

80,88

IB

5.322,56

63.870,72

19,31

9.36

1.491,78

17.901,36

5,18

6,74

80,88

IC

5.322,56

63.870,72

19,31

9.36

947,84

11.374,08

5,07

6,74

80,88

Grupa

Stawka
op³aty za ciep³o [z³/GJ]

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
rata miesiêczna

roczna

1

2

3

4

II

22,23

5.980,01

71.760,12

III

24,02

6.625,0

79.500,0

IV

24,85

7.945,12

95.341,44
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2. Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*:
Stawka op³aty

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
Grupa
miesiêczna
2

3

[z³/m ]

sta³a [z³/MW]
rata
miesiêczna

3

4

5

abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

ciep³a

[z³/GJ]

roczna

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

nonika

ciep³a
rata

1

Cena

Cena

6

zmienna

rata

roczna

[z³/GJ]

miesiêczna

7

8

9

10

roczna

IA

6.493,52

77.922,28

23,56

11,42

1.824,51

21.894,12

7,64

8,22

98,67

IB

6.493,52

77.922,28

23,56

11,42

1.819,97

21.839,66

6,32

8,22

98,67

IC

6.493,52

77.922,28

23,56

11,42

1.156,36

13.876,38

6,18

8,22

98,67

Grupa

Stawka
op³aty za ciep³o [z³/GJ]

Stawka op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
rata miesiêczna

roczna

1

2

3

4

II

27,12

7.295,61

87.547,35

III

29,30

8.082,50

98.990,00

IV

30,32

9.693,05

116.316,56

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
3. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
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.
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 3.1.

Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
 niedotrzymana przez Przedsiêbiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków
umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone
w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za ciep³o, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
Z-ca Prezesa Zarz¹du
A. Gr¹bska

Prezes Zarz¹du
S. Pestka
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