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§4

UCHWA£A Nr XXIV/286/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 30 stycznia 2001 r.

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

w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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, 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) Rada
Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
W miejscowoci Boles³awice drodze gminnej nr 82/16,
82/17, 82/18 nadaje siê nazwê: ul. Sezamkowa.
§2
Po³o¿enie drogi o której mowa w § 1 okrela mapka
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

708
POROZUMIENIE
z dnia 9 lutego 2001 r.
zawarte
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o smaorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
Nr 155, poz. 1014) pomiêdzy Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Lêborskiego, w
imieniu którego dzia³¹j¹:
1. Starosta Lêborski  Witold Piórkowski
2. Wicestarosta Lêborski  Andrzej Bladoszewski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Maria Praniewska
zwanym dalej Powiatem
a
Zespo³em Szkó³ Budowlano-Elektrycznych w Augustowie, reprezentowanych przez:
1. Dyrektora ZSBE  Bogdana Dyjuka
zwan¹ dalej Szko³¹ o nastêpuj¹cej treci:
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Poz. 708, 709
§1

Przedmiotem porozumienia jest podjêcie nauki w systemie kursowym przez uczniów klas II i III oddzia³ów wielozawodowych szkó³ zawodowych Powiatu w Zespole
Szkó³ Budowlano-Elektrycznych w Augustowie zwanym
dalej ZSBE, przyjmuj¹c stawkê 375 z³ (s³ownie z³otych:
trzysta siedemdziesi¹t piêæ) za jednego uczestnika kursu.
§2
Teoretyczn¹ naukê zawodu w systemie kursowym I
stopnia, w wymiarze 216 godzin ogó³em, w ZSBE, w okresie od 27.12.2000 r. do 12.01.2001 r. pobiera³ 1 uczeñ w
zawodzie dekarz.
§3
1. Powiat przeka¿e Szkole kwotê w wysokoci 375 z³otych (s³ownie z³otych: trzysta siedemdziesi¹t piêæ) za
naukê 1 ucznia.
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu zostan¹ przekazane w terminie 7 dni od daty
otrzymania porozumienia na konto Szko³y:
Zespó³ Szkó³ Budowlano-Elektrycznych w Augustowie
Bank Zachodni S.A. O/Suwa³ki F/Augustów
11202112-412786-139-3000
3. Za dzieñ zap³aty uznaje siê dzieñ obic¹¿enia rachunku
bankowego Powiatu.
§4
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony (zwi¹zany z okresem trwania kursu) tj. od
27.12.2000 r. do 12.01.2001 r.
§5
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Starostwa Powiatowego w Lêborku.
§7
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§8
Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Szko³a
Dyrektor
B. Dyjuk

Starostwo Powiatowe w Lêborku
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
A. Bladoszewski
Skarbnik Powiatu
M. Praniewska
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UCHWA£A Nr 241/XXIX/2001
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkó³ podstawowych
i publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañski:
1. Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gd. ul. Szkolna 3
2. Szko³a Podstawowa Nr 1 Nowy Dwór Gd. ul. 3-go
Maja 5
3. Szko³a Podstawowa Nr 2 Nowy Dwór Gd. ul. Mickiewicza 10
4. Szko³a Podstawowa Jazowa
5. Szko³a Podstawowa Kmiecin
6. Szko³a Podstawowa Lubieszewo
7. Szko³a Podstawowa Marzêcino
8. Szko³a Podstawowa Wierciny
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce obwody szkolne:
1. Dla Gimnazjum Nr 1 Nowy Dwór Gdañski, ul. Szkolna 3:
miasto: Nowy Dwór Gdañski,
wsie: Gozdawa, Powale, Piotrowo, Ryki, Starocin, ¯elichowo, Cyganek, Cyganka, Marynowy, Mirówko, Myszewko, Myszkowo, Or³owo, Rychnowy, Lubieszewo,
Lubieszewo I, Lubieszynek II, Or³ówko, Stawiec, Tuja,
Jazowa, Jazowa II, Wierciny, Rakowo, Kmiecin, Rakowe Pole, Rakowiska, Ró¿ewo, Solnica, Kêpki, Stobno,Orliniec, Kêpiny Ma³e, Marzêcino, Nowinki, Os³onka, Wê¿owiec.
2. Dla Szko³y Podstawowej Nr 1 Nowy Dwór Gdañski, ul.3go Maja 5:
ulice: Chrobrego, Drzyma³y, Konopnickiej, 3-go Maja,
Makowa, Morska 2, 4, 4a, Morska 5-20, Osiedle Kardyna³a Wyszyñskiego, Orzeszkowej, Reja, Starociñska,
Tczewska, Wa³owa, Warszawska 1-5, Willowa,
wsie: Gozdawa, Piotrowo, Powale, Ryki, Starocin oraz
Marynowy (uczniowie klas IV-VI), Rychnowy (kl. IV-VI),
Myszewko (kl.IV-VI), Myszkowo (kl. IV-VI).
3. Dla Szko³y Podstawowej Nr 2 Nowy Dwór Gdañski
ul. Mickiewicza 10:
ulice: Asnyka, Ba³tycka, Broniewskiego, Boczna, Cicha,
D¹browskiego, Dworcowa, Iwaszkiewicza, Kolejowa,
Kociuszki, Krasiñskiego, Krótka, Mleczna, Mickiewicza, Nasienna, Obroñców Westerplatte, Okopowa, Plac
Wolnoci, Robotnicza, Sienkiewica, S³owackiego, So³dka, Towarowa, Traugutta, Urocza, Warszawska od Nr 6
do koñca, Zagonowa, Zau³ek, Zielona, ¯eromskiego,
Brzask, Bursztynowa, D³uga, Gdañska, Jantarowa, Jasna, Kana³owa, Kopernika, Kwiatowa, £¹kowa, Morska
21-97, Nowa, Portowa, Podmiejska, Rynek, Sadowa,
Sikorskiego, S³oneczna, W¹ska, Wejhera, Weso³a, Wiejska,
wsie: ¯elichowo,Cyganek, Cyganka, Mirówko, Or³owo.
4. Dla Szko³y Podstawowej w Jazowej:
wsie: Jazowa.
5. Dla Szko³y Podstawowej w Kmiecinie:
wsie: Kmiecin, Rakowe Pole, Rakowiska, Solnica, Ró¿ewo.
6. Dla Szko³y Podstawowej w Lubieszewie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 709, 710, 711, 712
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wsie: Lubieszewo, Lubieszewo I, Lubieszynek II, Or³ówko, Stawiec, Tuja oraz Marynowy (uczniowie klas I-III),
Rychnowy (kl. I-III), Myszewko (kl. I-III), Myszkowo (kl.
I-III).
7. Dla Szko³y Podstawowej w Marzêcinie:
wsie: Kêpiny Ma³e, Marzêcino, Nowinki, Orliniec,
Os³onka, Stobno, Wê¿owiec, Kêpki.
9. Dla Szko³y Podstawowej w Wiercinach:
wsie: Jazowa II, Rakowo, Wierciny.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 52/VII/99 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie
planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2001 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Bia³ecki
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UCHWA£A Nr 10/2001
Zarz¹du Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu na 2001 r.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) i upowa¿nienia
Rady Gminy Cewice zawartego w § 3 ust. 3 uchwa³y
Nr XXXV/223/01 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok, Zarz¹d Gminy Cewice,
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu gminy na
kwotê 81.922 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dokonuje siê zmian w planie finansowym wydatków
z zakresu administracji rz¹dowej na kwotê 1.584 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Cewice.
Wójt
W. Klata

*Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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UCHWA£¥ Nr XXXVI/235/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 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) oraz
art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)
po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych i powierzonych za rok 2000, zamykaj¹ce siê kwotami:
1) dochody: plan 8.774.783 z³, wykonanie 8.866.569 z³.
w tym dotacja na zadania zlecone: plan 870.220 z³,
wykonanie 869.894 z³.
2) wydatki: plan 9.469.783 z³, wykonanie 9.334.411 z³
w tym wydatki na zadania zlecone:plan 870.220 z³,
wykonanie 869.894 z³.
3) bud¿et zamyka siê wynikiem 467.842 z³ stanowi¹cym niedobór bud¿etowy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Cewice.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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UCHWA£A Nr XXXVII/242/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2001.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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, 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), art. 124
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), Rada
Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

714

1. Dokonuje siê zmian w dochodach bud¿etu gminy o
kwotê 585.420 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu gminy o
kwotê 485.420 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Dokonuje siê zmiany w zakresie klasyfikacji przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Dokonuje siê zmian w nak³adach inwestycyjnych o
kwotê 100.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
5. Dokonuje siê zmian przychodów i rozchodów zwi¹zanych z niedoborem bud¿etowym o kwotê 100.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*,
i ustala siê niedobór na kwotê 670.000 z³

UCHWA£A Nr XXXVIII/254/01
Rady Gminy w Cewicach
z dnia 26 czerwca 2001 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Cewice.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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UCHWA£A Nr 12/2001
Zarz¹du Gminy Cewice
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu na 2001 r.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) i upowa¿nienia Rady
Gminy Cewice zawartego w § 3 ust. 3 uchwa³y Nr XXXV/
223/01 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy na 2001 rok, Zarz¹d Gminy Cewice,uchwala co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu gminy na
kwotê 45.418 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dokonuje siê zmian w planie finansowym dochodów
z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie o
kwotê 228.320 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Dokonuje siê zmian w planie finansowym wydatków z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie o
kwotê 228.320 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Cewice.
Wójt
W. Klata
*Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 nie publikuje siê.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 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), art. 124
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), Rada
Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê zmian w dochodach bud¿etu gminy o
kwotê 60.915 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu gminy o
kwotê 189.085 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Dokonuje siê zmian w nak³adach inwestycyjnych o
kwotê 250.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
4. Dokonuje siê zmian przychodów i rozchodów zwi¹zanych z niedoborem bud¿etowym o kwotê 250.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
i ustala siê niedobór na kwotê 920.000 z³
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Cewice.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak
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UCHWA£A Nr 14/2001
Zarz¹du Gminy Cewice
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu na 2001 r.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) i upowa¿nienia Rady
Gminy Cewice zawartego w § 3 ust. 3 uchwa³y Nr XXXV/
223/01 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy na 2001 rok, Zarz¹d Gminy Cewice,
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu gminy na
kwotê 83.474 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.

*Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Cewice.
Wójt
W. Klata
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UCHWA£A Nr XXXI/123/2001
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 8 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Ostaszewie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy 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, 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym urzêdu Gminy w Ostaszewie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/25/95
Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 1995 r. § 20 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
Urz¹d funkcjonuje w godzinach pracy:
 poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek
 7.30-15.30
 roda
 8.00-16.00
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
A. Przedcieczyñski
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UCHWA£A Nr XXXVI/1152/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P w Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. z1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, 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.:
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, 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) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P w Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek o numerach
ewidencyjnych. 2/24 i 2/42 obrêb 212 (skorygowan¹ jako po³udniowa linia rozgraniczaj¹ca projektowanego odcinka Al. Witosa),
2) od wschodu  wschodni¹ granic¹ dzia³ek o numerach ewidencyjnych 2/25 i 2/26 obrêb 212; fragmentem wschodniej granicy dzia³ki o numerze ewidencyjnym 619/1, dalej wschodni¹ granic¹ dzia³ek o
numerach ewidencyjnych 618/1, 621/1, 638/14,
638/12, 638/11, 638/9, nastêpnie przecina w kierunku po³udniowo-zachodnim dzia³ki o numerach ewidencyjnych 641/5, 642/7, 643, 652 (przez jej p³n.wsch. naro¿niki), 663/2, 669, 666/2,662/2  wszystkie dzia³ki w obrêbie 303, a nastêpnie po pó³nocnej
stronie ul. Ma³omiejskiej w kierunku wschodnim do
wschodniego naro¿nika skrzy¿owania z ul. Madaliñskiego, nastêpnie przecina w kierunku po³udniowym
ul. Ma³omiejsk¹ i biegnie wschodni¹ granic¹ dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 680/89, 680/92 (tak¿e i
wzd³u¿ po³udniowej granicy tej dzia³ki), 722/1,
723/3, 724/8, 725/3, 962/3 ( do po³owy granicy) 
wszystkie dzia³ki w obrêbie 303,
3) od po³udnia  od po³owy wschodniej granicy dzia³ki o numerze ewidencyjnym 962/3 granica przecina
w kierunku p³n.-zach. kolejno dzia³ki o numerach
ewidencyjnych 962/3, 962/6, 725/5 do p³d.-wsch.
naro¿nika dzia³ki o numerze ewidencyjnym 747/8, a
nastêpnie w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ek o numerach ewidencyjnych
747/8, 747/7, 747/3, 747/2, 747/1  do ul. Ma³omiejskiej, a nastêpnie po po³udniowej stronie tej ulicy
do skrzy¿owania z ul. Platynow¹  wszystkie dzia³ki
w obrêbie 303,
4) od zachodu  od skrzy¿owania z ul. Ma³omiejsk¹ granica biegnie w kierunku pó³nocnym po wschodniej
stronie ul. Platynowej do p³n.-zach. naro¿nika dzia³ki o numerze ewidencyjnym 672/4, a nastêpnie w
kierunku pó³nocno-wschodnim wzd³u¿ p³n.-zach.
granic dzia³ek o numerach ewidencyjnych 672/4,
672/3, 671/3, 670/2, 662/2 ( tak¿e wzd³u¿ pó³nocnej
granicy tej dzia³ki  do p³d.-zach. naro¿nika dzia³ki o
numerze ewidencyjnym 666/1), nastêpnie przecina
w kierunku p³n.-wsch. kolejno dzia³ki nr 666/1 i 666/
2, dochodz¹c do po³udniowej strony ul. Madaliñskiego, a dalej w kierunku pó³nocno-zachodnim a¿ do
styku dzia³ek o numerach ewidencyjnych 658/1
i 658/2, nastêpnie przecina ul. Madaliñskiego i biegnie wzd³u¿ po³udniowej i zachodniej granicy dzia³ki o numerze ewidencyjnym 653/5, zachodniej i pó³nocnej granicy dzia³ki o numerze ewidencyjnym
625/17, pó³nocnej granicy dzia³ek o numerach ewidencyjnych 640/7 i 625/7, potem w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ek o numerach
ewidencyjnych 622/4, 620  wszystkie dzia³ki w obrêbie 303, a nastêpnie wzd³u¿ po³udniowo-zachod-
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niej i zachodniej granicy dzia³ki o numerze ewidencyjnym
2/24 w obrêbie 212.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 28 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 028) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod. sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
Strefa 24  zabudowa wielorodzinna
Strefa 31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa
zawieraj¹ca 23 i 33.
Us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych, itd. w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
Strefa 33  us³ugi,
Administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub analogicznym stopniu uci¹¿liwoci
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itd.
Strefa 41  strefa produkcyjno us³ugowo sk³adowa,
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji iloci przewozów
koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji
zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobna
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcja urz¹dzeñ elektronicznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pa-
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sa¿erskiej, produkcja nieuci¹¿liwa, produkcja spo¿ywcza (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania
samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
Strefa 62  zieleñ dostêpna:
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne, itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawianych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
Strefa 80  prywatne ci¹gi pieszo  jezdne do obs³ugi
wspólnot siedliskowych
Strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ci¹gi pieszo  jezdne
Strefa 82  drogi i ulice zbiorcze
Strefa 83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym.
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 81,
82, 83
Strefa 85  tereny obs³ugi komunikacyjnej:
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni
dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten
i kominów w metrach.
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,87 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA; zielone tereny sportu i rekreacji; dopuszcza siê budowê trasy saneczkowej lub narciarskiej z niezbêdnym zapleczem socjalnym i technicznym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
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 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Urz¹dzenie terenu winno byæ dostosowane do mo¿liwoci korzystania przez osoby niepe³nosprawne;
teren ³¹czy siê z s¹siednim terenem zieleni dostêpnej
002-62 projektowanym przejciem podziemnym pieszo-rowerowym pod projektowan¹ ulic¹ 028-81.
8. PARKINGI
 nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd pojazdów obs³uguj¹cych tereny zielone i infrastrukturê techniczn¹ od strony Al. Witosa, z ci¹gu pieszego przy kociele (poza planem),
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 004-31, lub z istniej¹cej stacji
zlokalizowanej w rejonie ul. Witosa,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  elektryczne, lub inne niskoemisyjne,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady powinny byæ segregowane wg
grup asortymentowych i zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nowo wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia
winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 wzd³u¿ granicy z wêz³em integracyjnym (014-85)
Tras¹ P  P (015-82) ukszta³towaæ zadrzewienia i zakrzewienia w formie ekranów izoluj¹cych, poch³aniaj¹cych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
(015-82) i wêz³a integracyjnego (pêtla tramwajowa
i autobusowa  014-85)
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
 0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dostêp
do istniej¹cego kana³u sanitarnego (DN 0,5)d l a
celów eksploatacyjnych,
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: projekt zagospodarowania terenu
powinien ustaliæ czynne i bierne rodki ochrony przed
uruchomieniem procesów erozyjnych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,6 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
zielone tereny rekreacyjne, elementy liniowej infrastruktury technicznej; dopuszcza siê realizacjê obiektu (toru) do jazdy w warunkach zimowych i letnich z
niezbêdnym zapleczem socjalnym i technicznym.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Urz¹dzenie terenu winno byæ dostosowane do mo¿liwoci korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
teren ³¹czy siê z s¹siednimi terenami zieleni dostêpnej: na pó³nocy z 001-62 projektowanym przejciem
podziemnym pieszo-rowerowym pod projektowan¹
ulic¹ 028-81, na po³udniu z terenami po³o¿onymi poza
planem na wschód od ulicy 015-82 projektowanym
przejazdem dla samochodów obs³uguj¹cych tereny
zieleni i ci¹gi infrastruktury technicznej wraz z przejciem pieszo-rowerowym pod projektowan¹ ulic¹
015-82.
8. PARKINGI
 nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd ulicami 028-81 i 027-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 004  31,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  elektryczne, lub inne niskoemisyjne,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady powinny byæ segregowane wg
grup asortymentowych i zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nowo wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia
winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
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 wzd³u¿ granicy z Tras¹ P  P (015-82) ukszta³towaæ
zadrzewienia i zakrzewienia w formie ekranów izoluj¹cych, poch³aniaj¹cych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
(015-82)
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dostêp
do istniej¹cego kana³u sanitarnego (DN 0,5) dla celów eksploatacyjnych,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: projekt zagospodarowania terenu powinien ustaliæ czynne i bierne rodki ochrony
przed uruchomieniem procesów erozyjnych.

9.

10.
11.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO-MIESZKANIOWA
zawieraj¹ca strefy 23 i 33. Proporcja pomiêdzy funkcj¹
mieszkaniow¹, a us³ugow¹ dla ka¿dej dzia³ki nie powinna przekraczaæ 1:4
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, mariny, ogrody zoologiczne i miejsca
pokazu zwierz¹t
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12, 0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 027-81 i ulicy 026-81,
 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 015-82,
 dopuszcza siê linie zabudowy us³ugowej na linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 015-82.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych
i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg wskaników:

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/100
m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z 027-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  za stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie nr 004-31, przebudowa linii
energetycznej 15 kV oraz innych linii energetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNUIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
 nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
tereny biologicznie czynne, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 015-82,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenie akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
015-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zachowaæ dopuszczalne, w porze dnia
i w porze nocy, poziomy ha³asu obowi¹zuj¹ce dla
terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê utworzenie para-
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wanu akustycznego z budynków us³ugowych, wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej ulicy 015-82.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 2,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO  MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33; proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹, a us³ugow¹ nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa jednorodzinna, us³ugi których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 100 m2, us³ugi o
jednym wejciu wspólnym z dwoma lub wiêcej
mieszkaniami, us³ugi powoduj¹ce uci¹¿liwoæ dla
funkcji mieszkaniowej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 2,0,
2) zasady podzia³u  zakaz podzia³u przed zabudow¹
terenu,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40 %,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 026-81 i ulicy 027-81.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych wg wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców: minimum 1 miejsce/1
mieszkanie,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ w³¹czenia do bilansu 50%
miejsc postojowych, mo¿liwych do zlokalizowania
w zatokach przykrawê¿nikowych w ulicach 026-81
i 027-81.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazdy z ulic 026-81i 027-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie nr 004-23 lub z istniej¹cej stacji zlokalizowanej przy pêtli autobusowej (poza granicami planu).
Przebudowa linii energetycznej 15kV oraz innych
linii energetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych i zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod tereny biologicznie czynne, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWE
 nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
 30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê dostosowanie
obiektów us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne. Zaleca siê, aby projekt zagospodarowania obejmowa³ ca³y teren.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 7,54 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO  MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33; proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹, a us³ugow¹ nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, us³ugi których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 100 m2, us³ugi zajmuj¹ce w
ca³oci budynki wolnostoj¹ce, us³ugi o jednym wejciu wspólnym z dwoma lub wiêcej mieszkaniami, us³ugi powoduj¹ce uci¹¿liwoæ dla funkcji mieszkaniowej
5. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
4) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic
023-81; 025-81 i 026-81.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych
i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej nieruchomoci wg
wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
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3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulic istniej¹cych oraz z ulic 023-81,
025-81, 026-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej 15 x
0,4 kV. Przebudowa linii energetycznej 15kV oraz
innych linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê dostosowanie
obiektów us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne; projekt zagospodarowania
terenu powinien ustaliæ czynne i bierne rodki
ochrony przed uruchomieniem procesów erozyjnych.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 1,91 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO  MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33, proporcja pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹ dla ka¿dej dzia³ki nie powinna przekraczaæ 1:4

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa wielorodzinna, ogrody zoologiczne i
miejsca pokazu zwierz¹t.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci od linii rozgraniczaj¹cych:
 15,0m od ulicy 015-82, nie dotyczy czêci us³ugowej budynku mieszkalnego,
 6,0 m od ulic 025-81, 023-81, 026-81,
 dopuszcza siê linie zabudowy us³ugowej na linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 015-82.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 dopuszcza siê 1 zjazd z ulicy 017-82
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej nieruchomoci wg wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/100
m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazdy z ulic 025-81, 023-81, 026-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej 15 x
0,4 kV. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 015-82,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenie akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
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 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
015-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zachowaæ dopuszczalne, w porze dnia
i w porze nocy, poziomy ha³asu obowi¹zuj¹ce dla
terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê utworzenie parawanu akustycznego z budynków us³ugowych,
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicy 015-82.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,85 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO  MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33; proporcje pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹ dla ka¿dej dzia³ki nie
powinny przekraczaæ 1:4
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci od linii rozgraniczaj¹cych:
 15,0 m od ulicy 015-82, nie dotyczy czêci us³ugowej budynku mieszkalnego,
 6,0 m od ulic 022-81, 023-81,
 dopuszcza siê linie zabudowy us³ugowej na linii
rozgraniczaj¹cej ulicy 015-82.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych
i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg wskaników:
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1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/100
m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych,
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazdy z ulic 022-81, 023-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie nr 005-31 lub 008-31.
Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w
przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 015-82,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenia
akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
015-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zachowaæ dopuszczalne, w porze dnia
i w porze nocy, poziomy ha³asu obowi¹zuj¹ce dla
terenów zabudowy mieszkaniowej.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê utworzenie parawanu akustycznego z budynków us³ugowych,
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicy 015-82.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 2,89 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO-MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33; proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹ nie ustala siê.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks.18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci:
 15,0m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 016-83,
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 042-81
(poza planem na terenie objêtym planem Ujeciska).
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
dopuszcza siê zjazdy z ulicy 016-83 (wy³¹cznie prawoskrêty) ograniczone odleg³oci¹ zjazdu do skrzy¿owañ oraz s¹siednich zjazdów do min. 100m.
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej nieruchomoci wg wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej, a dla warsztatów i
punktów napraw samochodów min. 3 stanowiska/
1 stanowisko naprawcze,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dopuszcza siê do 3 zjazdów z ulicy 016-83,
zasadnicze dojazdy od pó³nocy, z ulicy oznaczonej
042-81 w planie Ujecisko,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  za stacji transformatorowej 15 x
0,4kV. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Wszelkie prace ziemne w strefie stanowiska archeologicznego Che³m 9 musz¹ byæ prowadzone pod
nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia wystêpowania warstwy kulturowej lub obiektów
z materia³em archeologicznym prace ziemne bêd¹
mog³y byæ kontynuowane po przeprowadzeniu ratowniczych badañ archeologicznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 016-83,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenie akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
016-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nale¿y zachowaæ dopuszczalne, w porze dnia
i w porze nocy, poziomy ha³asu obowi¹zuj¹ce dla
terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê utworzenie parawanu akustycznego z budynków us³ugowych, w
odleg³oci 4m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
016-83.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,17 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
33 US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 parkingi i gara¿owiska kubaturowe, us³ugi opieki
spo³ecznej, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) intensywnoæ zabudowy  maks. 2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  60%,
5) linie zabudowy  dopuszcza siê linie zabudowy us³ugowej na linii rozgraniczaj¹cej ulicy 016-83.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg
wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 3 stanowiska/100
m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy oznaczonej 042-81 w planie
Ujecisko,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie nr 018-31. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne cian
zewnêtrznych budynków usytuowanych w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych, w³aciwych
dla takiej lokalizacji.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 016-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
 0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê dostosowanie obiektów
us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,80 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
41 STREFA PRODUKCYJNO  US£UGOWO  SK£ADOWA
FUNKCJE PREFEROWANE:
STREFA 41  PUNKTY NAPRAW SAMOCHODÓW,
WARSZTATY SAMOCHODOWE, MA£E ZAK£ADY
PRODUKCYJNE, DROBNA WYTWÓRCZOÆ, PRZEMYS£ ELEKTRONICZNY, PRODUKCJA URZ¥DZEÑ
ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ( POZA PRODUKCJ¥ RODKÓW PRODUKCJI I POJAZDÓW )
STREFA 33  US£UGI RZEMIOS£A, BIURA INSTYTUCJI KOMERCYJNYCH, US£UGI HANDLU DETALICZNEGO, MA£E HURTOWNIE O WIELKOCI PRZEWOZÓW NIE PRZEKRACZAJ¥CEJ PRZEWOZÓW ZWI¥ZANYCH Z HANDLEM DETALICZNYM
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 stacje paliw, produkcja spo¿ywcza, tereny sk³adowania samochodów
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  60%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
ustala siê w odleg³oci:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic 017
83, 018  82, 020  81,
 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 021  80.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg
wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a dla warsztatów i punktów napraw samochodowych  min. 3
stanowiska/1 stanowisko naprawcze,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd 020-81 oraz wyj¹tkowo dopuszcza
siê utrzymanie istniej¹cych wjazdów z 017-83,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza planem na osiedlu Orunia
 Górna lub ze stacji transformatorowej w jednostce F planu 1704 (rejon ul. Ma³omiejskiej). Dopusz-
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cza siê zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w ulicy 018-82. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
2) konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 017-83,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenie akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji,
3) 20% ogólnej powierzchni terenu lub wydzielonych
dzia³ek przeznaczyæ pod teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
4) nale¿y stosowaæ bierne i czynne rodki ochronne
przed uruchomieniem procesów erozyjnych na terenach o znacznych rednich spadkach.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy uci¹¿liwoci projektowanej ulicy 017-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê dostosowanie
obiektów us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,61 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO-MIESZKANIOWA  zawieraj¹ca strefy 23 i 33;

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹, a us³ugow¹ nie ustala siê.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa wielorodzinna, parkingi i gara¿owiska
kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu
zwierz¹t
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ek zabudow¹  40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 017-83,
 4,0m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 021-80.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg
wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, a dla warsztatów i punktów napraw samochodów  min. 3 stanowiska/1 stanowisko naprawcze,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 020-81 poprzez ulice
021-80,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza planem na osiedlu Orunia
 Górna lub ze stacji transformatorowej w jednostce F planu 1704 (rejon ul. Ma³omiejskiej). Dopuszcza siê zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w ulicy 018-82. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) 40% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) nale¿y stosowaæ bierne i czynne rodki ochronne
przed uruchomieniem procesów erozyjnych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3) konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, znajduj¹cych siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 017-83,
winny posiadaæ stosowne zabezpieczenie akustyczne, w³aciwe dla takiej lokalizacji.
OBSZARY ZAGRO¯ENIA
 teren w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 017-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê utworzenie parawanu akustycznego z budynków us³ugowych,
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej ulicy 017-83.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,81 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA US£UGOWO  MIESZKANIOWA zawieraj¹ca strefy 23 i 33; proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹, a us³ugow¹ nie ustala siê
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 zabudowa wielorodzinna, us³ugi których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 100 m2, us³ugi zajmuj¹ce
w ca³oci budynki wolnostoj¹ce, us³ugi o jednym
wejciu wspólnym z dwoma lub wiêcej mieszkaniami, us³ugi powoduj¹ce uci¹¿liwoæ dla funkcji mieszkaniowej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
mieszkaniowej w odleg³oci
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic: 018-82 i 02081,
 4,0m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 023-80.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
Zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych
i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd przez ulicê 020-81 i przez ulicê
021-80 od ulicy 020-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza planem na osiedlu Orunia  Górna lub ze stacji transformatorowej w jednostce F planu 1704 (rejon ul. Ma³omiejskiej). Dopuszcza siê zasilanie ze stacji transformatorowej
zlokalizowanej w ulicy 018-82. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
40% ogólnej powierzchni przeznaczyæ pod teren biologicznie czynny, w tym 10% pod zadrzewienia, zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê dla
STAWKA PROCENTOWA
 0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:  nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 nale¿y zachowaæ dopuszczalne, w porze dnia i
w porze nocy, poziomy ha³asu obowi¹zuj¹ce dla
terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku (Dz. U. Nr 66,
poz. 436),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:  zaleca siê dostosowanie obiektów us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne. Projekt zagospodarowania terenu
powinien ustaliæ czynne i bierne rodki ochrony
przed uruchomieniem procesów erozyjnych.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
33 US£UGI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 9,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
us³ugowej w odleg³oci:
a) 10,0m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 018-82,
b) 5,0m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 019-81.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie ka¿dej dzia³ki wg
wskaników:
1) parkingi dla mieszkañców  min.1 stanowisko/1
mieszkanie,
2) parkingi dla u¿ytkowników  min. 2 stanowiska/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
3) parkingi dla zatrudnionych  min. 2 stanowiska/10
zatrudnionych.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 019-81,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza planem na osiedlu Orunia
 Górna lub ze stacji transformatorowej w jednostce F planu 1704 (rejon ul. Ma³omiejskiej). Dopuszcza siê zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w ulicy 018-82. Dopuszcza siê przebudowê linii energetycznych w przypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
 nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy
018-82
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
 0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê dostosowanie
obiektów us³ugowych do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 1,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
85 WÊZE£ INTEGRACYJNY SK£ADAJ¥CY SIÊ Z PÊTLI TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
 wszystkie inne nie zwi¹zane z obs³ug¹ wêz³a
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
 nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 6,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
 nie ustala siê
8. PARKINGI
 wy³¹cznie na terenie przeznaczonym pod pêtlê autobusow¹
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z Alei Wincentego Witosa,
2) woda  z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy pêtli autobusowej (poza
granicami planu),
4) gaz  z miejskiej sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej, lub innego ród³a ciep³a z wykluczeniem wykorzystania
paliwa sta³ego,
6) cieki  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
8) odpady  odpady winny byæ segregowane wg grup
asortymentowych, zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
 nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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1) 50% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyæ pod
tereny biologicznie czynne, w tym 20% pod zadrzewienia i zakrzewienia, zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
2) wzd³u¿ granicy z terenem zieleni dostêpnej (00162) ukszta³towaæ zadrzewienia i zakrzewienia w formie ekranów izoluj¹cych, poch³aniaj¹cych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
 pó³nocny (niewielki) fragment terenu objêty stref¹
ochronn¹ linii 110 kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
 nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
 0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
 nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie zwi¹zane z wêz³em. Likwidacja kolizji z istniej¹cym ciep³oci¹giem,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê dostosowanie terenów i urz¹dzeñ wêz³a do u¿ytkowania przez osoby niepe³nosprawne.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 7,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82 TRASA P-P ZBIORCZA Z ALEJA GEN.
W£. SIKORSKIEGO;
prêdkoæ projektowa = 60 km/h.
Dwujezdniowa. rodkowy pas dziel¹cy z torowiskiem
tramwajowym i przystankami o szerokoci min. 15,4
m. Chodniki i cie¿ki rowerowe obustronne, oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokoci min. 3,5 m.
Skrzy¿owanie z Alej¹ W. Witosa i ul. Cienist¹ oraz skrzy¿owanie z ul. Ma³omiejsk¹  z wyspami centralnymi.
Skrzy¿owania z ulicami lokalnymi L skanalizowane.
Zjazdy w odleg³oci od skrzy¿owania oraz s¹siednich
zjazdów  do min. 75 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
60,0 m
5. PARKINGI
przy jezdni, wy³¹cznie w zatokach postojowych w uk³adzie równoleg³ym, lub poza jezdni¹ jako wydzielone
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
obustronne zadrzewienie ulicy w formie alei; przed
obiektami mieszkalnymi, gdzie zostanie przekroczony
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normatywny poziom dwiêku, nale¿y stosowaæ rodki
techniczne ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ akustyczn¹, zlokalizowane w obszarze linii rozgraniczaj¹cych ulicy
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
skrzy¿owanie z lini¹ 110 kV
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
1) dopuszcza siê tymczasowe skrzy¿owanie z istniej¹c¹ ul. A. Madaliñskiego (022-81) do czasu realizacji ulicy Nowej Madaliñskiego (023-81),
2) dopuszcza siê dla ulic lokalnych L stosowanie, w
etapie, skrzy¿owañ zwyk³ych.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) obiekt in¿ynierski w miejscu przejcia ulicy przez
g³êboki jar, odpowiadaj¹cy wymogom: prowadzenia ci¹gu pieszego i rowerowego, umo¿liwienia przejazdu pojazdów samochodowych zwi¹zanych z eksploatacj¹ infrastruktury technicznej
i utrzymaniem terenów zieleni dostêpnej oraz
przeprowadzenia ciep³oci¹gu,
b) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cych
kolektorów deszczowych,
c) przystanki autobusowe za skrzy¿owaniami, przystanki tramwajowe z zaleceniem przejæ podziemnych, w przypadku nasypu przed³u¿onych
do jego ca³ej szerokoci.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê przebudowê istniej¹cej sieci wod.  kan. w obrêbie skrzy¿owania
Trasy P  P z ul. Ma³omiejsk¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 2,83 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G MA£OMIEJSKA;
prêdkoæ projektowa = 60 km/h.
Dwujezdniowa. rodkowy pas rozdzielaj¹cy jezdnie o
szer. min. 8,0 m. Mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cej
jezdni jako jednej z jezdni g³ównych ulicy lub jako jezdni serwisowej, oddzielonej bocznym pasem dziel¹cym
o szer. min. 3,0 m. Skrzy¿owanie z Al. Gen. W³. Sikorskiego (015-82) i skrzy¿owanie z ul. Platynow¹ z wyspami centralnymi.
Zjazdy w odleg³oci od skrzy¿owania oraz s¹siednich
zjazdów  min. 100 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
50,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach na pasach postojowych
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, zadrzewienie typu alejowego po pó³nocnej stronie ulicy;
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przed obiektami mieszkalnymi, gdzie zostanie przekroczony normatywny poziom dwiêku, nale¿y stosowaæ rodki techniczne, ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ
akustyczn¹, zlokalizowane w obszarze linii rozgraniczaj¹cych ulicy
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) przystanki autobusowe za skrzy¿owaniami,
b) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego kolektora deszczowego.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych:  nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) przy pasach postojowych zaleca siê stosowanie
pasa manewrowego,
b) zaleca siê przebudowê istniej¹cej sieci wod.-kan.
w obrêbie skrzy¿owania Trasy P  P z ul. Ma³omiejsk¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,57 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G MA£OMIEJSKA;
prêdkoæ projektowa = 60 km/h.
Docelowo dwie jezdnie rozdzielone rodkowym pasem rozdzielaj¹cym o szerokoci min. 2,0 m. Chodniki obustronne.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
25,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
przed obiektami mieszkalnymi, gdzie zostanie przekroczony normatywny poziom dwiêku, w ramach
ulicy, nale¿y zastosowaæ rodki techniczne, ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ akustyczn¹
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego kolektora deszczowego,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê przebudowê istniej¹cej sieci wod.  kan. w obrêbie skrzy¿owania
Trasy P-P z ul. Ma³omiejsk¹.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 1,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z";
prêdkoæ projektowa = 40 km/h.
Jezdnia, torowisko tramwajowe, chodnik i cie¿ka rowerowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
35,0 m
5. PARKINGI
jako pasy postojowe przy jezdni lub jako parkingi wydzielone w ramach terenu ulicy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalna ochrona istniej¹cego zadrzewienia
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego kolektora deszczowego w
ul. Ma³omiejskiej,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: w ramach terenu ulicy stacja transformatorowa 15 x 0,4 kV.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D"
Szerokoæ jezdni 5,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
poza jezdni¹, na pasach postojowych w zatokach
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalna ochrona istniej¹cego zadrzewienia
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY

Dziennik Urzêdowy
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1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D zakoñczona placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
poza jezdni¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 80 CI¥G PIESZY
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê dojazdy dla
mieszkañców wy³¹cznie od strony ulicy 020-81,
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,27 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D (ISTNIEJ¥CA ul. MADALIÑSKIEGO) zakoñczona placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach w uk³adzie równoleg³ym
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
w etapie ULICA LOKALNA L ze skrzy¿owaniem z
Alej¹ Gen. W. Sikorskiego 015  82
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: docelowa klasa ulicy D
zakoñczona placem do zawracania; po realizacji ul.
Nowa Madaliñskiego 023  81,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,82 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L";
prêdkoæ projektowa = 40 km/h.
Ulica Nowa Madaliñskiego". Chodniki obustronne.
Skrzy¿owanie z 015-82 skanalizowane; skrzy¿owanie z
projektowan¹ ulic¹ 057-81 projektowan¹ w ramach planu 1803 w formie ma³ego ronda; skrzy¿owania z pozosta³ymi ulicami  zwyk³e.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach w uk³adzie równoleg³ym
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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maksymalne zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê jako rozwi¹zanie etapowe wszystkie
skrzy¿owania zwyk³e
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D [ A. Madaliñskiego ]
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach w uk³adzie równoleg³ym
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
maksymalne zachowanie istniej¹cego zadrzewienia
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê, prowadzenie ruchu ko³owego jak i pieszego w jednej przestrzeni
pieszo  jezdni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m na odcinkach, wymagaj¹cych przeprowadzenia robót ziemnych  15,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach poza jezdni¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,36 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LIPOWICZA LOKALNA L";
prêdkoæ projektowana = 40 km/h.
Chodniki obustronne, skrzy¿owanie z Al. Gen. W. Sikorskiego skanalizowane. Pozosta³e skrzy¿owania
zwyk³e.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach poza jezdni¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
dopuszcza siê w etapie wszystkie skrzy¿owania zwyk³e
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: chodniki miêdzy Al. Gen.
W. Sikorskiego (015-82), a ulicami 026-81 i 027-81
o szerokoci min. 3,0 m,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D zakoñczona placem do zawracania
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
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5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach poza jezdni¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1721
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA LOKALNA L";
prêdkoæ projektowana = 50 km/h.
(Chodnik jednostronny po po³udniowej stronie o szer.
min. 3,0 m ).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie w zatokach poza jezdni¹
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obiekt in¿ynierski w miejscu przejcia ulicy przez g³êboki jar odpowiadaj¹cy wymogom prowadzenia ci¹gu pieszego i rowerowego,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P w
Gdañsku, w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê terenu objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) linie nieprzekraczalne zabudowy,
4) strefy ochrony archeologicznej,
5) ci¹gi piesze,
6) numery terenów,
7) u¿ytkowanie terenu wg klasyfikacji strefowej ( numery
stref, lub funkcji).
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Trac¹ moc:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. N0r 18, poz. 102),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
CHE£M  STARE SZKOTY  ORUNIA GÓRNA, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z
dnia 26 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 86),
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
M. Lisicki

718

Gdañsk, dnia 27 lipca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/760-A/12/2001/II/KC
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
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postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem"
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 000173114
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
zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 padziernika 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/905/760/N/3/2000/ZJ z
dnia 29 wrzenia 2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/632/760/U/
OT1/98/JK z dnia 12 listopada 1998 r., zmienion¹
decyzj¹ nr PCC/632A/760/W/3/2001/ZJ z dnia 23 lutego 2001 r.,
w dniu 17 kwietnia 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.
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 ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 padziernika 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.
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. Stocznia Marynarki Wojennej
ul. midowicza 48
81-127 Gdynia
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik
do Decyzji Prezesa URE
Nr OGD-820  760/A/12/2001/II/KC
z dnia 27 lipca 2001 r.
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 zmiany cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042, 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 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. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni przy
ul. midowicza 48, zwana dalej SMW,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,

 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi.
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obielcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy urz¹dzeñ lub instalacji zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ 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.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 KP  ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie SMW,
wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci pary wodnej, pochodz¹ce z przetworzenia gazu ziemnego lub oleju opa³owego.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
SMW prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji:
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/905/760/N/3/2000/ZJ
z dnia 29 wrzenia 2000 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/632/760/
U/OT1/98/JK z dnia 12 listopada 1998 r., zmienion¹
decyzj¹ Nr PCC/632A/760/W/3/2001/ZJ z dnia 23 lutego 2001 r.
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Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy

Grupa odbiorców
A

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KP, dostarczane jest do
obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ SMW i
przez ni¹ eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto

Grupa
odbiorców

Grupa A

Bazowa cena
za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
rata
miesiêczna

roczna

3 327,11

39 925,33

Bazowa
Bazow
cena
a cena
nonika
ciep³a
ciep³a
[z³/GJ]
3
[z³/m ]

27,47

5,49

Bazowa
stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]
rata
miesiêczna

roczna

5,13

61,56

Bazowa stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]
rata
miesiêczna

roczna

156,21

1 874,46

[z³/GJ]
0,35

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*

Grupa
odbiorców

Grupa A

Bazowa cena
za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
rata
miesiêczna

roczna

4 059,08

48 708,90

Bazowa
Bazow
cena
a cena
nonika
ciep³a
ciep³a
[z³/GJ]
3
[z³/m ]

33,51

6,70

Bazowa
stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]
rata
miesiêczna

roczna

6,26

75,10

Bazowa stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]
rata
miesiêczna

Roczna

190,57

2 286,84

[z³/GJ]
0,43

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
4.3.1. W przypadku 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 o zamówieniach publicznych z
dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 z póniejszymi zmianami), obowi¹zuj¹cych
w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5
i 6 ustawy.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetar-

gu 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
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez SMW 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.
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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.
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.
Dyrektor
E. Ossowicki

719
UCHWA£A Nr 216/XXXIV/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W wyborach do Sejmu i Senatu RP zarz¹dzonych na
dzieñ 23 wrzenia 2001 r. tworzy siê obwód g³osowania
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie.
§2
Obwodowi g³osowania, o którym mowa w § 1 nadaje
siê numer 6.
§3
Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Lubkowie znajduje siê w DPS w Lubkowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

720
UCHWA£A Nr XXV/199/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu zamkniêtego dla wyborców przebywaj¹cych w areszcie ledczym dla potrzeb
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 r.
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, 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) oraz
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499
i Dz. U. Nr 74, poz. 786) Rada Gminy Choczewo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwód g³osowania dla wyborców przebywaj¹cych w areszcie ledczym na terenie gminy:
 obwód Nr 5
 granice obwodu: Areszt ledczy w Wejherowie
Oddzia³ Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych
w Zwartowie
 siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Orodek
Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Zwartowie.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

721
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lêborku z
dnia 26 lipca 2001 r. Nr OGD-820/438-A/10/2001/II/AP.
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 Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lêborku posiadaj¹cego koncesje na wytwarzanie ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r.
Nr PCC/418/438/U/OT1/98/SA, w dniu 12 maja 2001 r.
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 26 lipca 2001 r. wydano decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na
stwierdzenie niezgodnoci taryfy 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
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722
UCHWA£A Nr XLVI/491/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 lipca 2001 r.

13

Dom Pomocy
Spo³ecznej Nr 1

ul. Stryjewskiego 23

22

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej  szpital

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Zwyciêstwa 12
 szpital

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w szpitalu i zak³adach opieki spo³ecznej.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2001 r. Nr 46, poz. 499) uchwala siê, co nastêpuje:

723
UCHWA£A Nr XLVI/492/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 lipca 2001 r.

§1
Na obszarze miasta Lêborka tworzy siê obwody g³osowania w szpitalu i zak³adach opieki spo³ecznej do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej, jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLVI/491/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 lipca 2001 r.

Obwód
Nr

Granice

2

Dom Pomocy
Spo³ecznej Nr 2

w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania
dokonanym Uchwa³¹ Zarz¹du Miasta Lêborka Nr 38/98
z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów i granic.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2001 r. Nr 46, poz. 499) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmian w podziale na obwody g³osowania, jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejwski

Siedziba

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLVI/492/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 25 lipca 2001 r.

ul. I Armii WP 43

OBWÓD

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

GRANICE

1

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( BEZ NR 43 ), ROSZARNICZA, S£OWACKIEGO, S£UPSKA,
SPORTOWA, ¯EROMSKIEGO OD NR 1 DO NR 6

3

LEGIONÓW POLSKICH

4

DWORCOWA, GRUNWALDZKA, JEDNOCI ROBOTNICZEJ, 10 MARCA, WARSZAWSKA

5

DYGASIÑSKIEGO, GENERA£A WYBICKIEGO, MCIWOJA II OD NR 20 DO NR 24, SIENKIEWICZA, SIEROSZWSKIEGO, STASZICA, TCZEWSKA OD NR 14 DO NR 17, TORUÑSKA, WÊGRZYNOWICZA, ZWYCIÊSTWA, ¯EROMSKIEGO 60 C

6

AKACJOWA, CISOWA, JAGIELLOÑSKA, JESIONOWA, KOMUNY PARYSKIEJ, MIRECKIEGO,
PLAC M£ODZIE¯Y

7

DRZYMA£Y, KILIÑSKIEGO, OKRZEI, PLATER, TRAUGUTTA, WYSOCKIEGO, ZAWISZY CZARNEGO
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8

ARCTOWSKIEGO, ARTYLERZYSTÓW, BENIOWSKIEGO, BRZOZOWA, CH£OPSKA, CHOJNICKA,
DÊBOWA, DOMEYKI, GENERA£A MACZKA, GÓRNIKÓW, GRYFA POMORSKIEGO, GLINIANA,
HARCERZY, HIBNERA, HUTNICZA, JOD£OWA, KANA£OWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KNIEWSKIEGO, KOLEJARZY, KSIÊDZA GRACZA,KUJAWSKA, KUKUCZKI, LOTNIKÓW, LUBELSKA, £OWICKA, MAJORA SUCHARSKIEGO, 3 MAJA, MATEJKI, MAZURSKA, MODRZEWIOWA, MYLIWSKA, POMORSKA, PU£KOWNIKA D¥BKA, ROBOTNICZA,RUTKOWSKIEGO, RZEMIELNICZA, SANDOMIERSKA, SAPERÓW, SPÓ£DZIELCZA, L¥SKA, TOPOLOWA, WIELKOPOLSKA,
WIERZBOWA, WRÓBLEWSKIEGO,

9

ARMII KRAJOWEJ NR 22 I OD NR 24 DO 58, BIESZKI, 1 MAJA

10

CZO£GISTÓW

11

G£OWACKIEGO, KELLERA, KWIATOWA, ORLIÑSKIEGO, PILOTÓW, PIONIERÓW, PLAC KOPERNI
KA, PRUSA, SKAR¯YÑSKIEGO, STRYJEWSKIEGO BEZ NR 23, W£ADYS£AWA £OKIETKA, WETERYNARYJNA

12

ALEJA WOLNOCI, BOHATERÓW WESTERPLATTE, KAZIMIERZA WIELKIEGO, MOSTNIKA, PLAC
PIASTOWSKI, ROD£A,

14

ARMII KRAJOWEJ OD NR 4 DO NR 21 I NR 23, CURIE  SK£ODOWSKIEJ, FINDERA, GROTTGERA, KONOPNICKIEJ, KORCZAKA, PLAC POKOJU, PLAC SPÓ£DZIELCZY, PLAC ¯WIRKI I WIGURY,
PRZYMURNA, REJA, STAROMIEJSKA

15

BASZTOWA, BUCZKA, DERDOWSKIEGO, D£UGOSZA, FRANCISZKAÑSKA, GDAÑSKA NR 1,
KARDYNA£A WYSZYÑSKIEGO, KASPRZAKA, KRÓTKA, MALCZEWSKIEGO, M£YNARSKA,
ORZESZKOWEJ, PLAC WIÊTEGO JAKUBA, POZNAÑSKA, PRZYZAMCZE, SOLNA, WARYÑSKIEGO, WITKOWSKIEJ

16

CEGIELNIANIA, GAJOWA, GDAÑSKA NR 6a,b,c, 7a,b,c, 8,9 /10, 11, 12, OD NR 40 DO NR 119,
GIERYMSKIEGO, KOSSAKA, LENA, LIPOWA, £¥CZNA, MIKO£AJCZYKA, OGRODOWA, PADEREWSKIEGO, PARKOWA, PIÊKNA, POLNA, PU£ASKIEGO, SKOCZYLASA, SPOKOJNA, STWOSZA, STYKI, SYROKOMLI, WIEJSKA, WITOSA, WYCZÓ£KOWSKIEGO

17

ALEJA NIEPODLEG£OCI, CHOPINA, D¥BROWSKIEGO, GENERA£A SIKORSKIEGO, HANDLOWA,
9 MAJA, MARCINKOWSKIEGO, MONIUSZKI, RÓ¯YCKIEGO, SKARGI, TARGOWA, WYSPIAÑSKIEGO

18

BOLES£AWA KRZYWOUSTEGO OD NR 17 DO NR 34, CEYNOWY, DRÊTOWO, KARTUSKA, KASZUBSKA, KOLONIA OBROÑCÓW WYBRZE¯A, POLSKICH MARYNARZY

19

ABRAHAMA, BOLES£AWA KRZYWOUSTEGO OD NR 1 DO NR 16 I OD NR 35 DO NR 60, GRUDZI¥DZKA, JANA PAW£A II, MAJKOWSKIEGO, MIESZKA I, MCIWOJA II OD NR 6 DO NR 13,
NA£KOWSKIEJ, PIECEWO, ROGALI, STAFFA, TCZEWSKA OD NR 4 DO NR 8, TUWIMA

20

CZECHA, GENERA£A BEMA, KOCIUSZKI, MARUSARZÓWNY, TELIGI OD NR 12 DO 20, W£ADYS£AWA IV

21

KONOPACKIEJ, KUSOCIÑSKIEGO, £ASAKA, MA£OSZYCKA, OLIMPIJCZYKÓW, OSIEDLE LENE,
TELIGI 4, STAMMA
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§3

UCHWA£A Nr XXXIII/320/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia przez
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.

w sprawie uwtorzenia 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. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Tczewie
na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwody zamkniête w szpitalach:
1) Obwód wyboczy Nr 29  Szpital Powiatowy ul. 30-go
Stycznia 57  siedziba obwodowej komisji wyborczej,
Szpital Powiatowy ul. 30-go Stycznia 57,
2) Obwód wyboczy Nr 30  Szpital Powiatowy, ul. Paderewskiego 11  siedziba obwodowej komisji wyborczej, Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 11.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Informacje o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o
siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje do
wiadomoci publicznej przez rozplakatowanie Prezydent
Miasta najpóniej 30 dnia przed dniem wyborów.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

725
UCHWA£A 7/I/99
Rady Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
z dnia 11 padziernika 1999 r.
w sprawie uchwalenia nowego Statutu Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych.
Na podstawie przepisu art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 6
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z pón. zm.) w zwi¹zku z § 35
Statutu Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc dotychczasowy Statut Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Sekretarz Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
W. Murawska

Przewodnicz¹cy Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
Z. Ka³doñska

STATUT
POMORSKIEJ REGIONALNEJ KASY CHORYCH
1. Postanowienia ogólne
§ 1.Pomorska Regionalna Kasa Chorych, zwana dalej
Kas¹, dzia³a na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144,
poz. 929), zwanej dalej ustaw¹, oraz postanowieñ
niniejszego statutu.
§ 2.Siedzib¹ Kasy jest Gdañsk.
§ 3.1. Kasa jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje swoim zasiêgiem obszar województwa pomorskiego.
2. Kasa jest instytucj¹ samorz¹dn¹ i reprezentuje interesy ubezpieczonych.
§ 4.1. Kasa jest zobowi¹zana przyj¹æ w sk³ad swoich
cz³onków ka¿d¹ osobê uprawnion¹ na podstawie
przepisów ustawowych do cz³onkostwa w Kasie.
2. Osoba, która z³o¿y³a pisemny wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, podpisuje umowê z
Kas¹.
3. Kasa mo¿e uzale¿niæ objêcie osoby, o której mowa
w ust. 2, dobrowolnym ubezpieczeniem od zap³aty przez tê osobê op³aty dodatkowej.
4. Wysokoæ op³aty, o której mowa w ust. 3, jest uzale¿niona od okresu, w którym osoba, o której mowa
w ust. 2, nie by³a objêta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi wielokrotnoæ miesiêcznej sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów zadeklarowanych przez ubezpieczonego, równej:
1) 10% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 7 pkt 15
ustawy, zwanym dalej przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem", dla osoby, której okres
niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie od 3 miesiêcy do 1 roku,
2) 25% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 1 roku do
2 lat,
3) 50% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy
wynosi nieprzerwanie powy¿ej 2 lat do 5 lat,
4) 75% dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi nieprzerwanie powy¿ej 5 lat
do 10 lat,
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5) dwukrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dla osoby, której okres niesk³adkowy wynosi
nieprzerwanie powy¿ej 10 lat.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o
której mowa w ust. 2, Zarz¹d Kasy mo¿e roz³o¿yæ zap³atê op³aty na raty miesiêczne  nie wiêcej ni¿ na 5
rat, a w przypadkach wyj¹tkowo trudnej sytuacji ¿yciowej mo¿e odst¹piæ od naliczania op³aty.

§

2. Zadania i organy Kasy
§ 5.Do zakresu dzia³ania Kasy nale¿y wykonywanie wszelkich czynnoci z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególnoci:
1) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym,
2) stwierdzanie i potwierdzanie prawa osoby ubezpieczonej do wiadczeñ,
3) analizowanie wykonywania obowi¹zku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
4) zarz¹dzanie funduszami Kasy,
5) uchwalanie planu finansowego,
6) zawieranie i finansowanie umów o udzielanie
wiadczeñ na rzecz ubezpieczonych oraz kontrola
realizacji tych umów,
7) tworzenie oddzia³ów Kasy i kierowanie ich dzia³alnoci¹.
§ 6.Organami Kasy s¹:
1) Rada Kasy, zwana dalej Rad¹,
2) Zarz¹d Kasy, zwany dalej Zarz¹dem.
§ 7.Rada sk³ada siê z przedstawicieli ubezpieczonych i liczy 21 cz³onków.
§ 8.Do zakresu czynnoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu Kasy,
2) podejmowanie uchwa³ o utworzeniu oddzia³ów
Kasy i ustalanie obszaru ich dzia³ania,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektora Kasy oraz
na jego wniosek:
a) dwóch zastêpców dyrektora, w tym zastêpcy
dyrektora do spraw medycznych,
b) nie wiêcej ni¿ trzech cz³onków Zarz¹du,
4) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek dyrektora Kasy dyrektorów oddzia³ów,
5) ustalanie wynagrodzenia dla osób, o których
mowa w pkt 3,
6) powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Komisji
Skarg i Wniosków,
7) uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarz¹d
rocznych oraz kwartalnych sprawozdañ finansowych,
8) uchwalanie planu pracy oraz rozpatrywanie i przyjmowanie kwartalnych oraz rocznych sprawozdañ
z jego wykonania,
9) rozpatrywanie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du oraz Komisji Skarg i Wniosków,
10) uchwalanie regulaminu Rady i Zarz¹du,
11) podejmowanie uchwa³ dotycz¹cych maj¹tku Kasy,
inwestycji przekraczaj¹cych upowa¿nienia statutowe Zarz¹du oraz nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci,

§

§

§

Poz. 725

12) podejmowanie uchwa³ w sprawach przekazanych
przez Zarz¹d,
13) przeprowadzanie wyboru przedstawicieli do
Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych,
14) podejmowanie uchwa³ o przeznaczeniu nadwy¿ki przychodów nad kosztami Kasy w danym
roku.
9.1. Kadencja Rady trwa 4 lata i koñczy siê w dniu pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, zwo³anego przez marsza³ka województwa. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji powinno odbyæ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia powo³ania nowej Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu cz³onkowie Rady wybieraj¹ ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego,
dwóch wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza oraz
przewodnicz¹cego i 4 cz³onków Komisji Skarg i
Wniosków. Przewodnicz¹cy, dwaj wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz, tworz¹ prezydium Rady, które
przygotowuje porz¹dek obrad posiedzeñ Rady.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wybierane s¹ w
g³osowaniu tajnym.
10.1. Pracami Rady kieruje przewodnicz¹cy, który zwo³uje posiedzenia Rady co najmniej raz na 2 miesi¹ce.
2. Posiedzenie prowadzi przewodnicz¹cy Rady
lub, w razie jego nieobecnoci, wyznaczony
przez przewodnicz¹cego wiceprzewodnicz¹cy.
3. Posiedzenia Rady s¹ protoko³owane. Za³¹cznikiem do protoko³u s¹:
1) porz¹dek obrad,
2) lista obecnoci, na której oprócz nazwisk
cz³onków Rady s¹ umieszczone nazwiska
osób zaproszonych na posiedzenie,
3) teksty podjêtych uchwa³.
4. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i sekretarz
Rady.
11.1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwa³,
je¿eli w posiedzeniu bierze udzia³ co najmniej
po³owa liczby cz³onków Rady, z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Na posiedzeniach nadzwyczajnych Rada jest
uprawniona do podejmowania uchwa³, je¿eli w
posiedzeniu Rady bierze udzia³ co najmniej 2/3
liczby cz³onków.
3. Uchwa³y Rady zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów cz³onków Rady obecnych na posiedzeniu,
w g³osowaniu jawnym.
4. Uchwa³y dotycz¹ce spraw osobowych podejmowane s¹ w g³osowaniu tajnym. G³osowanie tajne
przeprowadza siê równie¿ w innych sprawach,
je¿eli Rada tak postanowi na wniosek cz³onka
Rady.
12.1. Za udzia³ w posiedzeniach cz³onkowie Rady Kasy
otrzymuj¹ diety, a osoby zamiejscowe ponadto
zwrot kosztów przejazdu i noclegów w trybie okrelonym w regulaminie Rady.
2. Wysokoæ diet okrela uchwa³¹ Rada, przy czym
diety wyp³acone za jedno posiedzenie jednej osobie nie mog¹ przekroczyæ 2/3 przeciêtnego wynagrodzenia.
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3. Na wniosek cz³onka Rada mo¿e przyznaæ zwrot
niezbêdnych wydatków poniesionych przez cz³onka Rady przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z
funkcjonowaniem Rady.
4. Zasady ustalania diet i zwrotu poniesionych kosztów i wydatków, przewidziane w ust. 1-3, stosuje
siê równie¿ do cz³onków Komisji Skarg i Wniosków.
§ 13.1. W sk³ad Komisji Skarg i Wniosków wchodzi przewodnicz¹cy oraz 4 cz³onków.
2. Komisja Skarg i Wniosków rozpatruje skargi i
wnioski ubezpieczonych wp³ywaj¹ce do Rady i we
wspó³pracy z Zarz¹dem udziela skar¿¹cym odpowiedzi.
3. Ka¿dy cz³onek Komisji pe³ni dy¿ur co najmniej raz
w tygodniu w lokalu Zarz¹du Kasy w celu przyjmowania interesantów chc¹cych osobicie z³o¿yæ skargê lub wnioski. Informacja o dniach i godzinach dy¿urów cz³onków Komisji powinna zostaæ umieszczona na tablicy og³oszeñ w lokalu
biura Zarz¹du oraz w lokalach oddzia³ów Kasy.
4. Co najmniej raz w miesi¹cu Komisja Skarg i Wniosków zbiera siê na posiedzeniu, które zwo³uje
przewodnicz¹cy. Na posiedzeniu cz³onkowie Komisji przedstawiaj¹ skargi i wnioski, które wp³ynê³y od ubezpieczonych, a Komisja podejmuje
uchwa³y o sposobie ich za³atwienia. O podjêtej
uchwale i o sposobie za³atwienia sprawy przewodnicz¹cy Komisji informuje ubezpieczonego,
wysy³aj¹c stosown¹ informacjê na pimie.
5. Z posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy Komisji i wyznaczony przez przewodnicz¹cego ze sk³adu Komisji
protokolant.
§ 14.1. W sk³ad Zarz¹du wchodzi dyrektor, jego dwóch
zastêpców i nie wiêcej ni¿ trzech cz³onków Zarz¹du.
2. Rada mo¿e odwo³aæ osoby, o których mowa w
ust.1, w ka¿dym czasie w przypadku oczywistego
i ra¿¹cego naruszenia przepisów ustawy, statutu
lub regulaminu pracy Zarz¹du.
3. Rada odwo³uje ca³y sk³ad Zarz¹du w przypadku
odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego.
4. Do osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du stosuje
siê przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce stosunku
pracy albo przepisy Kodeksu cywilnego dotycz¹ce umowy zlecenia.
5. Zarz¹d reprezentuje Kasê na zewn¹trz, kieruje dzia³alnoci¹ Kasy i podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach nie zastrze¿onych do kompetencji Rady.
6. Do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu Kasy
uprawniony jest dyrektor Kasy lub z jego upowa¿nienia jeden z zastêpców dyrektora.
7. Przewodnicz¹cy Rady Kasy, reprezentuj¹cy Kasê,
podpisuje umowy o pracê z osobami wchodz¹cymi w sk³ad Zarz¹du Kasy.
§ 15.Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady,
2) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy
i projektu planu pracy Kasy,
3) wykonywanie planu finansowego i planu pracy
Kasy,
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4) zarz¹dzanie, funduszami i mieniem Kasy,
5) lokowanie funduszu rezerwowego Kasy,
6) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych oraz sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
7) negocjowanie, zawieranie, rozliczanie umów
ze wiadczeniodawcami, a tak¿e kontrola wykonywania tych umów,
8) zapewnienie obs³ugi organizacyjno-technicznej organów Kasy,
9) przygotowanie umotywowanych wniosków o
utworzenie oddzia³ów Kasy, o ustalenie ich lokalizacji i obszaru dzia³ania,
10) kierowanie dzia³alnoci¹ oddzia³ów Kasy,
11) przekazywanie do wiadomoci Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, zwanego
dalej Urzêdem Nadzoru, statutu Kasy,
uchwa³ Rady oraz innych dokumentów, o których Urz¹d Nadzoru zgodnie z ustaw¹ powinien byæ powiadomiony,
12) podawanie do publicznej wiadomoci treci
statutu, rocznego planu finansowego Kasy
oraz rocznego sprawozdania finansowego,
13) przygotowanie i przedstawianie Radzie corocznych prognoz przychodów oraz przewidywanych kosztów,
14) przygotowanie i przedstawianie Radzie projektu planu zabezpieczenia ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej,
15) okrelanie zakresu obowi¹zków cz³onków Zarz¹du.
§ 16.1. Do zakresu obowi¹zków dyrektora Kasy nale¿y
zarz¹dzanie Kas¹, w szczególnoci:
1) monitorowanie rozliczeñ finansowych Kasy,
2) nadzór nad wykonaniem uchwa³ Rady,
3) przedk³adanie Radzie projektu planu finansowego i projektu planu pracy,
4) nadzór nad wykonaniem planu finansowego i
planu pracy Kasy,
5) przedk³adanie Radzie kwartalnych i rocznych
sprawozdañ z dzia³alnoci Kasy,
6) nadzór nad realizacj¹ umów ze wiadczeniodawcami,
7) organizacja i nadzór nad prac¹ Biura zapewniaj¹cego organizacyjno-techniczn¹ obs³ugê
organów Kasy,
8) przedk³adanie Radzie wniosków Zarz¹du o
utworzenie oddzia³ów Kasy, o ustalenie ich lokalizacji i obszaru dzia³ania,
9) nadzór nad dzia³alnoci¹ oddzia³ów Kasy,
10) kszta³towanie i nadzorowanie realizacji polityki w zakresie dzia³alnoci finansowej, inwestycyjnej i informatycznej, w szczególnoci
okrelanie kierunków polityki zwi¹zanej z rozwojem, wdra¿aniem i stosowaniem w Kasie
nowoczesnych technik oraz ich realizacj¹,
11) nadzór nad realizacj¹ zaleceñ Urzêdu Nadzoru.
2. Dyrektor Kasy jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych
w Kasie.
3. Dyrektor Kasy okrela zasady polityki kadrowej
w Kasie.
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§ 17.1. Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora do
spraw medycznych nale¿y zapewnienie dostêpnoci i jakoci wiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez Kasê, w szczególnoci:
1) nadzór nad zawieraniem umów ze wiadczeniodawcami i opracowywanie wytycznych w
tym zakresie,
2) kontrola realizacji umów i rozliczeñ ze wiadczeniodawcami,
3) nadzór nad realizacj¹ ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie udzielanych wiadczeñ zdrowotnych,
4) przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzenia
kontroli w zakresie realizacji wiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez Kasê,
5) wspó³praca z Komisj¹ Skarg i Wniosków w zakresie dotycz¹cym udzielanych wiadczeñ zdrowotnych,
6) opracowywanie wskazówek do zawierania
umów o udzielanie wiadczeñ na podstawie
dokonywanych ocen zachorowalnoci i rodzajów wystêpuj¹cych chorób na obszarze dzia³ania Kasy i planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
7) reprezentowanie Kasy w zakresie nadzorowanej dzia³alnoci oraz udzielonych przez dyrektora Kasy upowa¿nieñ,
8) wspó³praca przy realizacji uprawnieñ do lecznictwa sanatoryjnego,
9) kontrola uprawnieñ do wiadczeñ z ubezpieczenia zdrowotnego,
10) dokonywanie ocen zachorowalnoci i chorobowoci wród ubezpieczonych w Kasie oraz
opracowywanie wniosków dotycz¹cych dzia³ania Kasy w tym zakresie.
2. W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacj¹ umów o udzielanie wiadczeñ zastêpca dyrektora do spraw medycznych dokonuje lub zleca
przeprowadzenie kontroli w szczególnoci w zakresie:
1) sposobu korzystania ze wiadczeñ przez ubezpieczonych, dostêpnoci i jakoci tych wiadczeñ oraz zasad organizacji ich udzielania,
2) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod wzglêdem jakoci i zgodnoci z istniej¹cymi standardami,
3) sposobu korzystania ze wiadczeñ specjalistycznych i stosowanych technologii medycznych,
4) zasadnoci wyboru leków i materia³ów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych, zlecanych ubezpieczonym,
5) sposobu wystawiania recept i rozliczeñ zwi¹zanych z refundacj¹.
§ 18.Do zakresu obowi¹zków zastêpcy dyrektora do
spraw finansowo-administracyjnych nale¿¹ zadania
z zakresu zarz¹dzania finansami Kasy i administrowania Kas¹, w szczególnoci:
1) opracowywanie projektu planu finansowego Kasy,
2) nadzór nad wykonywaniem planu finansowego
Kasy,
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3) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdañ
finansowych,
4) udzia³ w zawieraniu umów ze wiadczeniodawcami,
ich rozliczanie oraz finansowa kontrola ich wykonania,
5) opracowywanie projektów finansowych powstaj¹cych oddzia³ów Kasy,
6) przygotowywanie corocznych prognoz przychodów
i kosztów dla kolejnych trzech lat oraz prognozy d³ugoterminowej,
7) ogólny nadzór i kontrola gospodarki finansowej Kasy,
8) wspó³praca z Komisj¹ Skarg i Wniosków w celu wyeliminowania zastrze¿eñ ubezpieczonych w zakresie
finansowej strony dzia³alnoci Kasy,
9) wspó³praca z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i
Kas¹ Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w zakresie prawid³owoci naliczania i pobierania sk³adki,
10) zatwierdzanie:
a) zbiorczych planów remontów,
b) jednostkowych planów inwestycyjnych i remontów
oraz dokonywanie w nich zmian,
c) zmian w zbiorczych planach inwestycyjnych i remontach,
d) studiów i analiz przedprojektowych stanowi¹cych
podstawê do opracowania projektu inwestycyjnego,
e) trybu postêpowania, specyfikacji istotnych warunków zamówieñ i sk³adu komisji przetargowych,
11) aprobowanie protoko³ów postêpowania przetargowego,
12) udzielanie zamówieñ publicznych w ramach kompetencji,
13) aprobowanie rzeczowo-finansowego planu inwestycyjnego i sprawozdañ z jego wykonania,
14) nadzorowanie:
a) realizacji wdra¿ania kompleksowego system informatycznego Kasy,
b) realizacji dostaw, us³ug i robót budowlano-remontowych w jednostkach organizacyjnych Kasy,
c) dzia³alnoci Kasy w sprawach dotycz¹cych wspó³pracy z instytucjami wiadcz¹cymi na rzecz Kasy
us³ugi z zakresu elektronicznego przetwarzania
danych.
3. Zasady udzielania niektórych wiadczeñ
§ 19.1. Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
ubezpieczonemu przys³uguj¹ przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze i lecznicze rodki techniczne bezp³atnie, za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub
odp³atnie.
2. Rada na wniosek Zarz¹du okreli limit cen dla
przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych, które bêd¹ przez Kasê finansowane ca³kowicie lub
czêciowo.
3. Osobie ubezpieczonej Kasa mo¿e wypo¿yczaæ nieodp³atnie niezbêdne przedmioty ortopedyczne i
rodki pomocnicze.
4. Wniosek o wypo¿yczenie podlega zaopiniowaniu
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który
potwierdza potrzebê stosowania sprzêtu ortope-
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dycznego lub pomocniczego. W przypadku pozytywnego rozstrzygniêcia wniosku sprzêt przekazywany jest ubezpieczonemu na okres wskazany przez Kasê.
Kasa mo¿e uzale¿niæ wydanie sprzêtu od wniesienia kaucji za sprzêt w wysokoci od 20% do
50% wartoci sprzêtu. Kaucja podlega zwrotowi
bezzw³ocznie po zwrocie sprzêtu. Kaucja mo¿e
byæ pomniejszona w przypadku zu¿ycia sprzêtu
wiêkszego ni¿ wynikaj¹ce z normalnego u¿ycia
sprzêtu.
Ubezpieczonemu przys³uguj¹ bezp³atne przewozy rodkiem transportu sanitarnego zlecone przez
lekarza w przypadkach:
1) przewozu chorego wymagaj¹cego natychmiastowego leczenia w zak³adzie opieki zdrowotnej,
2) przewozu wynikaj¹cego z potrzeby zachowania ci¹g³oci leczenia w przypadkach schorzeñ
zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu.
Ubezpieczonemu przys³uguj¹ bezp³atne przewozy rodkami transportu sanitarnego, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku przewozu osoby z dysfunkcj¹
narz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹c¹ korzystanie ze
rodków transportu publicznego w celu odbycia
leczenia, do najbli¿szego zak³adu udzielaj¹cego
tych wiadczeñ i z powrotem.
W razie zlecenia przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przewozu rodkiem transportu sanitarnego w przypadkach innych ni¿ wymienione w
ust. 1 i 2, ubezpieczony zobowi¹zany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokoci 50% ogólnego kosztu przewozu.
Ubezpieczony, chc¹c skorzystaæ ze wiadczenia z
ubezpieczenia zdrowotnego, obowi¹zany jest w
chwili wystêpowania o wiadczenie przedstawiæ
wa¿n¹ kartê ubezpieczenia.
Je¿eli ubezpieczony uzyska³ wiadczenie bez okazania karty, jest zobowi¹zany do przedstawienia
karty ubezpieczenia nie póniej ni¿ w terminie 14
dni od daty uzyskania wiadczenia, a je¿eli przedstawienie karty by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na
stan zdrowia  od daty ustania tej okolicznoci.
Po up³ywie tego terminu Kasa obci¹¿y ubezpieczonego lub p³atnika pe³n¹ nale¿noci¹ za udzielone wiadczenie.
Ubezpieczony lub p³atnik mo¿e ubiegaæ siê o
zwrot kosztów za uzyskane wiadczenia, je¿eli w
terminie 7 dni od uregulowania nale¿noci wyst¹pi do Zarz¹du z pisemnym wnioskiem o zwrot
kosztów za wiadczenie zdrowotne lub udokumentuje op³acenie zaleg³ych sk³adek wraz z nale¿nymi odsetkami.
Po rozpatrzeniu proby ubezpieczonego lub p³atnika Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcie, o którym
informuje zainteresowanego listem poleconym.
4. Zasady funkcjonowania Biura Kasy

§ 22.1. Zarz¹d realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Kasy, które zapewnia merytoryczn¹, organizacyjno-finansow¹ i techniczn¹ obs³ugê organów
Kasy.
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2. Jednostkami organizacyjnymi Biura s¹ Centrala Biura
oraz oddzia³y Kasy.
3. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centrali
Biura s¹ departamenty, a w oddzia³ach Biura  wydzia³y.
4. Departamentem kieruje dyrektor departamentu, a wydzia³em  kierownik wydzia³u.
5. Dyrektorzy departamentów podlegaj¹ w zakresie spraw
pracowniczych dyrektorowi Kasy, a w zakresie spraw
merytorycznych  w³aciwemu ze wzglêdu na zakres
obowi¹zków zastêpcy dyrektora Kasy lub cz³onkowi
Zarz¹du.
6. Kierownicy wydzia³ów podlegaj¹ dyrektorowi oddzia³u.
7. Zarz¹d uchwala strukturê organizacyjn¹ Centrali Kasy,
okrelaj¹c¹ podzia³ na poszczególne komórki organizacyjne, zakres ich dzia³ania oraz kompetencje.
5. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddzia³ów
§ 23.Oddzia³y tworzy siê w miejscowociach, w których
ich istnienie poprawia dostêpnoæ ubezpieczonych
do Kasy, u³atwia i poprawia wspó³pracê ze wiadczeniodawcami oraz u³atwia kontrolê wykonywania
us³ug.
§ 24.1. Rada, po rozpatrzeniu wniosku Zarz¹du, podejmuje uchwa³ê powo³uj¹c¹ oddzia³ Kasy, jeli
stwierdzi, ¿e utworzenie oddzia³u usprawni dzia³anie Kasy.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada ustala
obszar dzia³ania oddzia³u oraz powo³uje dyrektora oddzia³u.
§ 25.1. Oddzia³em Kasy kieruje Zarz¹d przy pomocy dyrektora oddzia³u.
2. Zarz¹d Kasy uchwala regulamin organizacyjny oddzia³u.
3. Do zakresu dzia³ania dyrektora oddzia³u nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ oddzia³u,
2) nadzorowanie pracowników oddzia³u i wnioskowanie do dyrektora Kasy o nawi¹zanie,
zmianê lub rozwi¹zanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami oddzia³u, a tak¿e
wnioskowanie o przyznanie premii lub nagród,
3) wykonywanie poleceñ Zarz¹du w zakresie dzia³ania oddzia³u,
4) przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego oddzia³u.
4. Do zadañ oddzia³u nale¿y:
1) stwierdzanie prawa do wiadczeñ,
2) prowadzenie ewidencji osób objêtych ubezpieczeniem,
3) prowadzenie rejestru udzielanych wiadczeñ
zdrowotnych,
4) kontrolowanie wykonania umów o wiadczenia zdrowotne,
5) wykonywanie innych zadañ okrelonych w
uchwale Rady o powo³aniu oddzia³u Kasy.
6. Zasady sporz¹dzania i zatwierdzania
planu oraz sprawozdania finansowego
§ 26.1. Kasa sporz¹dza plan finansowy w oparciu o planowane wp³ywy ze sk³adek osób ubezpieczonych
i innych róde³.
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2. W planie finansowym Kasy przedstawia siê:
1) przychody Kasy w podziale na:
a) sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochody z lokat i papierów wartociowych
emitowanych i gwarantowanych przez Skarb
Pañstwa,
c) kwoty wyrównania finansowego, o którym
mowa w art. 135 ustawy,
d) rodki na zadania, o których mowa w art. 31b
ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy,
e) inne przychody,
2) koszty Kasy w podziale na:
a) koszty wiadczeñ dla ubezpieczonych,
b) koszty dzia³alnoci Kasy, w szczególnoci
utrzymania nieruchomoci, wynagrodzenia,
narzuty na wynagrodzenia, diety i zwroty
kosztów podró¿y,
c) odpisy na fundusz rezerwowy Kasy,
d) odpisy na rzecz Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych,
e) odszkodowania,
f) zwroty kosztów wiadczeñ zdrowotnych
udzielanych przez inne Kasy lub instytucje w
przypadkach okrelonych ustaw¹,
g) wyrównanie finansowe, o którym mowa w
art. 135 ustawy,
h) koszty realizacji zadañ, o których mowa w
art. 31b ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.
3. Plan finansowy powinien byæ planem zrównowa¿onym po stronie przychodów i wydatków.
4. Plan finansowy musi przewidywaæ, ¿e suma kwot
zobowi¹zañ Kasy wobec wiadczeniodawców ze
wszystkich zawartych umów musi siê mieciæ w
tym planie.
5. Plan finansowy powinien byæ sporz¹dzony zgodnie z zasad¹ szczegó³owoci.
§ 27.Plan finansowy jest zatwierdzany przez Radê najpóniej do 30 padziernika roku poprzedzaj¹cego.
§ 28.1. Zasady sporz¹dzania sprawozdania finansowego
Kasy okrelaj¹ przepisy o rachunkowoci.
2. Sprawozdanie finansowe Rada zatwierdza przed
30 czerwca roku nastêpuj¹cego po roku sprawozdawczym.
7. Zasady kontroli dzia³ania Kasy
§ 29.1. Sta³¹ i bezporedni¹ kontrolê nad prac¹ Kasy sprawuje Rada, która w szczególnoci bada i zatwierdza sprawozdania finansowe, a za porednictwem
Komisji Skarg i Wniosków sprawuje nadzór nad
prawid³owym wiadczeniem us³ug zdrowotnych
na rzecz ubezpieczonych.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Kasy sprawuje
Urz¹d Nadzoru.
§ 30.1. Kasa jest zobowi¹zana do przeprowadzania we
wspó³pracy z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Kas¹ Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
kontroli prawid³owoci wykonywania obowi¹zków w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, w
szczególnoci do badania rzetelnoci zg³aszania
do ubezpieczenia zdrowotnego osób objêtych tym
ubezpieczeniem oraz prawid³owoci obliczania i
wp³acania sk³adki na ubezpieczenie.

§

§

§

§

2. Kontrolê z ramienia Kasy przeprowadza osoba
upe³nomocniona przez dyrektora.
3. Kontroluj¹cy jest upowa¿niony do badania dokumentów oraz uzyskiwania niezbêdnych wyjanieñ
zwi¹zanych z przedmiotem kontroli.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ kontroluj¹cy i kontrolowany.
31.1. Dla zapewnienia prawid³owoci dzia³ania Kasy
Biuro Kasy podlega kontroli wewnêtrznej.
2. Za zorganizowanie i prawid³owe dzia³anie kontroli
wewnêtrznej oraz wykorzystanie jej wyników odpowiedzialny jest dyrektor Kasy.
3. Czynnoci kontrolne w zakresie swojego dzia³ania wykonuj¹ z urzêdu tak¿e zastêpcy dyrektora
Kasy i cz³onkowie Zarz¹du, dyrektorzy oddzia³ów,
a tak¿e kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Biura.
4. W zale¿noci od potrzeb osoby odpowiedzialne
za przeprowadzenie kontroli mog¹ powo³ywaæ
zespo³y kontrolne sporód pracowników Centrali
lub oddzia³u Kasy.
32.1. Kontroli wewnêtrznej podlegaj¹ wszystkie komórki organizacyjne Biura Kasy.
2. Kontrola wewnêtrzna polega na:
1) kontroli bie¿¹cej, polegaj¹cej na badaniu czynnoci w toku ich wykonywania, w celu oceny
prawid³owoci ich realizacji, w szczególnoci z
punktu widzenia legalnoci i gospodarnoci,
2) kontroli wynikowej, obejmuj¹cej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlaj¹cych czynnoci ju¿ dokonane.
33.Podstaw¹ do podjêcia czynnoci kontrolnych jest
imienne upowa¿nienie dla kontroluj¹cego udzielone na pimie przez osobê zlecaj¹c¹ kontrolê. Kontroluj¹cy jest upowa¿niony do badania dokumentów oraz uzyskiwania niezbêdnych wyjanieñ zwi¹zanych z przedmiotem kontroli. Z przeprowadzonej
kontroli sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje kontroluj¹cy i kontrolowany. W szczególnoci do protoko³u kontrolowany mo¿e do³¹czyæ swoje wyjanienia w sprawie.
34.Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od kontroli, je¿eli
wyniki kontroli mog¹ dotyczyæ jego praw i obowi¹zków.
8. Postanowienie koñcowe

§ 35.Niniejszy statut obowi¹zuje od dnia zatwierdzenia
przez Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.

726
UCHWA£A Nr 11/I/99
Rady Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
z dnia 25 padziernika 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Kasy.
Na podstawie przepisu art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 6
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z pón. zm.) oraz pkt 8 Statutu
Kasy zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§2

§1
W Statucie Kasy przyjêtym uchwa³¹ nr 7 z dnia 11
padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 § 7 otrzymuje brzmienie Rada sk³ada siê z przedstawicieli ubezpieczonych i liczy 21 cz³onków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Sekretarz Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
W. Murawska

Przewodnicz¹cy Rady
Pom. Regionalnej
Kasy Chorych
Z. Ka³doñska
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