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ROZPORZ¥DZENIE Nr 7/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy z
dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z
2001 r. Nr 29, poz. 320)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za okrêgi wystêpowania wcieklizny i zagro¿one wcieklizn¹:
1. W Gminie Ryjewo:
a) miejscowoæ Borowy M³yn,
b) miejscowoæ Barcin,
c) miejscowoæ So³tyski,
d) miejscowoæ Benowo,
e) miejscowoæ Rudniki,
f) miejscowoæ Jarzêbina,
g) miejscowoæ Szadówko,
h) miejscowoæ Szalwinek,
i) miejscowoæ Gurcz,
j) miejscowoæ Pu³kowice,
k) obwód ³owiecki Nr 81 w jego granicach administracyjnych.
2. W Gminie Sztum:
a) miejscowoæ Nowa Wie,
b) miejscowoæ Sztumska Wie.
§2
1. Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na granicach okrêgu  czytelne i trwa³e tablice z napisem:
Okrêg wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t,

2) niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wyst¹pieniu
wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu weterynarii, lecznicy dla zwierz¹t lub urzêdu gminy,
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych,
4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
2. Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzyny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych nakazanych przez w³aciwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
3) organizowania wycieczek do lasów,
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.
§3
Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo na
danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹, zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.
§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowym
Lekarzom Weterynarii w Kwidzynie i Malborku oraz terytorialnie w³aciwym organom gminnych w³adz samorz¹dowych.
§5
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
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Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w
Gdañsku.
§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci, w sposób zwyczajowo przyjêty, w
drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w § 1.
§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Pusz
I Wicewojewoda
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UCHWA£A Nr XXV/14/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borkowo, Wilinka, Straszyn, Jagatowo.
Na podstawie art. 7, art. 26, w zwi¹zku z art. 18-25, art.
27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm:
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041) Rada Gminy, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Borkowo dot. dzia³ek 85/20,
85/23, 85/25 do 85/31, 96/18, 101, Wilinka dot. dzia³ek
nr 328/10, 311/5, 205/2, Straszyn dot. dzia³ek nr 105/2,
14/27, Jagatowo dot. dzialek nr 28/3, 28/1, 29/2, 220/4,
14/2.
Plany te stanowi¹ jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z
dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 21,
poz. 120 z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1:500 stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do Nr 10
do niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny poszerzone
ZI  tereny zieleni izolacyjnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KWO  drogi osiedlowe
KD  drogi dojazdowe, wewnêtrzne
MR  tereny zabudowy zagrodowej  siedliska rolnicze
MNe/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
UR/UM  teren rzemios³a z zabudow¹ mieszkaniow¹
PU  teren us³ug o funkcji produkcyjno  us³ugowej
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objetych planem s¹ nastepuj¹ce:
Wie Straszyn
Karta terenu  15.3.19. MNe/Un
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz.105/2
Powierzchnia: 1,13 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70,
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek po parcelacji z drogi
wewnêtrznej, która ma bezporednie po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 222,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przebiegaj¹cej w drodze krajowej nr 222 po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
 nie wystêpuj¹

Dziennik Urzêdowy
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Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu  15.3. 18. MNe/Un
ZA£. NR 2
Po³o¿enie
Nr dz. 14/27
Powierzchnia: 0.0984 ha
Funkcja:
MNe/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa dzia³ek do dwóch kondygnacji  wysokoæ
nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi wojewódzkiej
nr 10319,
 zaopatrzenie w wodê z ujêæ w³asnych,
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie JAGATOWO
Karta terenu: 17.10 MN/Un
ZA£. Nr 3
Po³o¿enie
Nr dz.28/1, 28/3, 29/2
Powierzchnia 5.5792 ha
Funkcja:
MnN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod
zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ki niezabudowane
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 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi gminnej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie:
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu: 17.12MN/Un
ZA£. Nr 4
Po³o¿enie:
Nr dz. 220/4, 14/2
Powierzchnia 3.6514 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod
zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
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 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi gminnej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie WILINKA
Karta terenu: 3.45. MN/Un
ZA£. Nr 5
Po³o¿enie
Nr dz. 328/10
Powierzchnia 0.9717 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi wojewódzkiej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
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 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu: 3.41 MN/Un
ZA£. Nr 6
Po³o¿enie:
Nr dz. 311/5
Powierzchnia 1.5466 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka zabudowana jednym budynkiem znajduj¹cym
siê przy ulicy Szkolnej
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do poszczególnych dzia³ek projektowan¹ ulic¹ wewnêtrzn¹ po³¹czon¹ z ul. Szkoln¹
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
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 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni
wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu: 30.40 MNe/Un
ZA£. Nr 7
Po³o¿enie:
Nr dz. 205/2
Powierzchnia 1.38 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
 budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  w chwili obecnej dojazd do dzia³ki z drogi
wewnêtrznej wiejskiej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na poszczególnych dzia³kach
 z chwil¹ wykonania kanalizacji zbiorczej nale¿y zlikwidowaæ zbiorniki i pod³¹czyæ domy do kanalizacji zbiorczej
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
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Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni
wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Wie BORKOWO
Karta terenu: 14.23 MN/Un
ZA£. Nr 8
Po³o¿enie
Nr dz. 101
Powierzchnia 3.61 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do poszczególnych dzia³ek projektowan¹ ulic¹ wewnêtrzn¹
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu: 14.24 MN/Un
Po³o¿enie

ZA£. NR 9
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Nr dz. 96/18
Powierzchnia 1.6328 ha
Funkcja:
MN/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka zabudowana jednym budynkiem znajduj¹cym
siê przy ul. Borkowskiej
 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do poszczególnych dzia³ek projektowan¹ ulic¹ wewnêtrzn¹
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do kolektora sanitarnego
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
Karta terenu: 14.21. MN e/Un
ZA£. Nr 10
Po³o¿enie
Nr dz. 85/20, 85/23, 85/25 do 85/29, 85/30, 85/31
Powierzchnia 2.2049 ha
Funkcja:
MNe/Un  omawiany teren przeznaczony zosta³ pod
zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana
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 projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem
mieszkalnym
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadków nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych
 budynek mieszkalny winien byæ zlokalizowany w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  w chwili obecnej dojazd do dzia³ki z drogi
wewnêtrznej wiejskiej
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na poszczególnych dzia³kach
 z chwil¹ wykonania kanalizacji zbiorczej nale¿y zlikwidowaæ zbiorniki i pod³¹czyæ domy do kanalizacji zbiorczej
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne
 zaopatrzenie w gaz z istniej¹cego gazoci¹gu przebiegaj¹cego w drodze gminnej
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu
 odpady sta³e  wywóz na wysypisko w Szadó³kach
Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
Nie wystêpuj¹.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Nie wolno odprowadzaæ ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszczu
Gdañskim,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 21, poz. 120 z pón. zm.) we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Witek

844
UCHWA£A Nr XXVI/24/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jagatowo.
Na podstawie art. 7, art. 26, w zwi¹zku z art. 18-25, art.
27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm:
z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041) Rada Gminy, uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Jagatowo dot. dzia³ek nr 83/33
i 83/32.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdañski zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/38/92
z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21, poz. 120
z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹czniki od Nr 1 do niniejszej
uchwa³y
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
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wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
KD  drogi dojazdowe, wewnêtrzne
MN/Un  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy.
§3
Ustalenia planu dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Karta terenu  11.11 MN/Un
ZA£. NR 1
Po³o¿enie
Nr dz.83/32 i 83/33
Powierzchnia: 1.4653 ha
Funkcja:
MN/Un  teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
wbudowanych lub powi¹zanych z budynkiem mieszkalnym
Warunki urbanistyczne:
 dzia³ka niezabudowana,
 projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne z mo¿liwoci¹ lokalizowania us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w budynku mieszkalnym lub powi¹zanych z nim,
 budynki mieszkalne winny byæ zlokalizowane w linii
zabudowy jak na rysunku planu
 zabudowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji 
wysokoæ nie powinna przekraczaæ do 12,0 m do kalenicy g³ównej od naturalnej warstwicy terenu przy wejciu do budynku,
 dachy wysokie o k¹cie nachylenia od 35° do 50°
 intensywnoæ zabudowy maks. 0,70
Zasady obs³ugi infrastruktury:
 komunikacja  dojazd do dzia³ek po parcelacji z drogi
wewnêtrznej, któr¹ ma bezporednie po³¹czenie z drog¹ gminn¹,
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
 odprowadzenie cieków do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzia³ce
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
po uprzednim uzyskaniu warunków z Zak³adu Energetycznego
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne,
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu, nie mo¿na odprowadzaæ ¿adnych wód zanieczyszczonych do gruntu,
 odpady stale  wywóz na wysypisko w Szadó³kach,
 ewentualne odpady produkcyjne nale¿y segregowaæ
w miejscu ich powstania. Na odbiór odpadów nale¿y
zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym
stosowne uprawnienia,
 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej powierzchni. Na odbiór tych odpadów nale¿y zawrzeæ umowê z przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cym stosowne uprawnienia.
 nie nale¿y lokalizowaæ us³ug wodoch³onnych.
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Parkingi:
Potrzeby parkingowe  miejsca parkingowe nale¿y
przewidzieæ na terenie w³asnej dzia³ki.
Warunki konserwatorskie
 nie wystêpuj¹
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 nie wolno odprowadzac ¿adnych wód nieoczyszczonych do rowów. Nie mo¿na wycinaæ ¿adnej zieleni
wysokiej rosn¹cej na terenie dzia³ek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 732, Nr 121, poz. 770, Nr 113, poz. 732, Nr 88,
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ustawy z 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.

Na terenie miasta Gdañska ustala siê liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 500.

§5

§2

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pruszczu
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Pruszcz Gdañski granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§4

§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gd. zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/38/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 21, poz. 120 z pón. zm.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt. 1 i 2 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Witek
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UCHWA£A Nr XXXVIII/1191/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y dla miasta Gdañska.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z
1991 r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,
poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 113,

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr XXXVIII/1190/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwa³y Nr 39/550/01 Zarz¹du Miasta Gdañska z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
czasowego zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych w
placówkach handlu detalicznego i gastronomicznych na
terenie miasta Gdañska w dzielnicach: Orunia, Lipce,
w. Wojciech, Olszynka w okresie od 13 lipca 2001 r. do
21 lipca 2001 r.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Uchwa³ê Nr 39/550/01 Zarz¹du Miasta
Gdañska z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie czasowego
zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych w placówkach
handlu detalicznego i gastronomicznych na terenie miasta Gdañska w dzielnicach: Orunia, Lipce, w. Wojciech,
Olszynka w okresie od 13 lipca 2001 r. do 21 lipca 2001 r.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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UCHWA£A Nr LIII/93/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXIII/230/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 10 sierpnia 2001 r.

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
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 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.775;
z 1997 r. Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 162, poz. 1126, Nr 26, poz. 306, z 2000 r.
Nr 48, poz. 552 , , Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, z 2001 r.
Nr 95, poz. 1014, Nr 91, poz. 1009) oraz art. 29 ust. 2 i
art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza da Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Wójta tworzy siê na terenie Gminy Kosakowo nastêpuj¹ce obwody g³osowania dla wyborów do
Sejmu RP i Senatu RP:

Numer
obwodu
g³osowania
1.

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Mechelinki
Mosty
Pierwoszyno

Szko³a Podstawowa
w Mostach
ul. Szkolna 16
81-198 Mosty

2.

Rewa

Oddzia³ Przedszkolny, ul. Koralowa 1
81-198 Rewa

3.

Dêbogórze
Dêbogórze-Wybudowanie
Kosakowo

Szko³a Podstawowa
w Dêbogórzu
ul. Pomorska 30
81-198 Dêbogórze

Babie Do³y
Pogórze
Suchy Dwór

Szko³a Podstawowa
w Pogórzu
ul. Szkolna 9
81-198 Pogórze

4.

Poz. 847, 848, 849
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w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia jego granic i numeru oraz wyznaczenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
23 wrzenia 2001 r. tworzy siê obwód g³osowania.
§2
Numer i granice obwodu g³osowania oraz siedzibê
Obwodowej Komisji Wyborczej okrela za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dnie podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewdóztwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Mo¿ejko
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIII/230/2001
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 10 sierpnia 2001 r.

Numer
obwodu
10

Granice obwodu

Szpital Specjalistyczny w Prabutach (obwód)
zamkniêty)

Siedziba
Obwodowej Komisji
Wyborczej
Budynek Administracyjno-Gospodarczy
na terenie Szpitala
Specjalistycznego
w Prabutach
tel.: 278-20-09

§2

849

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.

UCHWA£A Nr XXIX/70/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

w sprawie szczegó³owych zasad udzielania z bud¿etu
gminy Pruszcz Gdañski dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42
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 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,

 1877 

Poz. 849, 850

Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i
Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady udzielania z bud¿etu
gminy Pruszcz Gdañski dotacji dla niepublicznych przedszkoli, stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pruszcz Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/70/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
SZCZEGÓ£OWE ZASADY UDZIELANIA
DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
Z BUD¯ETU GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI
I. Postanowienia ogólne.
1. Z bud¿etu Gminy Pruszcz Gdañski s¹ udzielane dotacje dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie gminy Pruszcz Gdañski i miasta Pruszcz Gdañski.
Dotacja przeliczana bêdzie na dzieci zamieszka³e na terenie Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Osoba prowadz¹ca przedszkole zobowi¹zana jest przekazywaæ informacje o planowanej liczbie dzieci nie póniej ni¿ do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
II. Tryb postêpowania.
3. rodki na dotacjê dla niepublicznych przedszkoli zabezpiecza bud¿et gminy uchwalany na kolejny rok bud¿etowy.
4. Wysokoæ dotacji bêdzie wynosiæ nie mniej ni¿ 50%
wydatków bie¿¹cych ponoszonych przez gminê Pruszcz
Gdañski na prowadzenie przedszkola publicznego w
przeliczeniu na jednego wychowanka.
5. W przypadku zmiany w ci¹gu roku liczby wychowanków uczêszczaj¹cych do przedszkola niepublicznego,
z terenu gminy Pruszcz Gdañski, osoba prowadz¹ca
przedszkole zobowi¹zana jest do niezw³ocznego zg³oszenia Zarz¹dowi Gminy zaistnia³ych zmian.
III. Sposób przekazywania dotacji.
6. Dotacjê przekazuje siê w transzach miesiêcznych w
terminie do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca na wskazany rachunek bankowy.
IV. Sposób rozliczenia dotacji.
7. Osoba, której udzielono dotacji rozlicza otrzymane

Dziennik Urzêdowy
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rodki do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym otrzymano dotacjê.
8. Brak rozliczenia dotacji, o którym mowa w pkt.1
wstrzymuje przekazanie rodków na nastêpny okres.
9. Udzielanie dotacji oraz jej rozliczanie dokonuje siê z
zachowaniem zasady jawnoci.
10. Pracownik upowa¿niony przez przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy ma prawo do skontrolowania liczby
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli niepublicznych
korzystaj¹cych z dotacji gminy.
V. Postanowienia przejciowe i koñcowe
11. Niepubliczne przedszkola dzia³aj¹ce na terenie gminy Pruszcz Gdañski i miasta Pruszcz Gdañski, przyjmuj¹ce dzieci zamieszka³e na terenie gminy Pruszcz
Gdañski w okresie od 1 wrzenia 2001 roku do 31
grudnia 2001 r., otrzymuj¹ dotacjê wg niniejszych zasad, o ile w terminie 7 dni od daty wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y przedstawi¹ informacjê o liczbie
wychowanków uczêszczaj¹cych do niepublicznego
przedszkola.
12. Wyp³ata pierwszej transzy dotacji o której mowa w
pkt 11 nast¹pi do dnia 20 nastêpnego miesi¹ca, po
miesi¹cu w którym niniejsza uchwa³a wesz³a w ¿ycie,
z wyrównaniem za okres od 1 wrzenia 2001 r.
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UCHWA£A Nr XXIX/72/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz Gdañski
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 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 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62,
poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Statut Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Statut Gminy Pruszcz Gdañski stanowi za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Statut Gminy Pruszcz Gdañski uchwalony
uchwa³¹ Nr XXX/II/92 Rady Gminy Pruszcz Gdañski z dnia
11 czerwca 1992 r. z póniejszymi zmianami, którego tekst
jednolity zosta³ og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z 2000 r. Nr 97, poz. 632) z wyj¹tkiem § 17 ust. 2 oraz § 67 ust. 1, które obowi¹zuj¹ do
koñca bie¿¹cej kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji z wyj¹tkiem § 13 ust. 2 oraz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 850

 1878 

§ 115 ust. 1, 2, które wchodz¹ w ¿ycie w nastêpnej kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Witek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/72/2001
Rady Gminy Pruszcz Gdañski
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
STATUT GMINY PRUSZCZ GDAÑSKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pruszcz Gdañski,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pruszcz
Gdañski,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Pruszcz Gdañski,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Pruszcz Gdañski,
5) Zarz¹dzie  nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Gminy
Pruszcz Gdañski,
6) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Pruszcz
Gdañski,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Pruszcz Gdañski,
8) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Pruszczu Gdañskim,
9) Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Pruszcz Gdañski lub
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Pruszcz Gdañski
wykonuj¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego w sytuacjach opisanych w Statucie.
§2
Statut Gminy okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady, komisji
Rady i Zarz¹du,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Zarz¹du oraz korzystania z nich.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.

§4
1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla.
2. Zarz¹d prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Zarz¹d prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest umieszczony na zielonej tarczy
wizerunek gryfa, przedstawiony prawym profilem,
wsparty na literze P, w której znajduje siê motyw rolinny k³osa o z³otych ziarnach. Gryf i litera P obrysowane s¹ z³otymi konturami. Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a.
2. Barwami Gminy s¹ kolory bia³y i zielony, które stanowi¹ sk³adniki flagi Gminy.
3. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny, sk³adaj¹cy
siê z trzech pionowych pasów równoleg³ych równej
szerokoci i ró¿nej d³ugoci. Pas rodkowy jest koloru
bia³ego, pozosta³e dwa pasy o równej d³ugoci s¹ koloru zielonego. W rodkowym pasie umieszczony jest
herb Gminy.
4. Wzór flagi Gminy okrela odrêbna uchwa³a.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Pruszcz Gdañski.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) so³ectwem mo¿e byæ wie, kilka wsi lub czêæ wsi.
Tworz¹c so³ectwo trzeba uwzglêdniæ przestrzenne,
ekonomiczne i spo³eczne uwarunkowania tworz¹ce
wiê mieszkañców oraz ich interesy,
3) osiedlem mo¿e byæ czêæ wsi lub wie posiadaj¹ca
zwart¹ zabudowê, w której co najmniej 2/3 mieszkañców czerpie utrzymanie ze róde³ innych ni¿ rolnictwo,
4) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
5) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Zarz¹d w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
6) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
3. Rada uchwala corocznie wysokoæ rodków do dyspozycji jednostki pomocniczej.
4. O przeznaczeniu rodków jednostki pomocniczej o których mowa w ust. 2 decyduj¹ organy uchwa³odawcze
tych jednostek.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Zarz¹dowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 19 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Zarz¹d wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Zarz¹d i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady, I Wiceprzewodnicz¹cy Rady oraz
II Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
4) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Gospodarki Komunalnej,
3) Dzia³alnoci Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Bud¿etu,
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4) Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy Rady, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada
na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady, oprócz uprawnieñ przewidzianych w § 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy
Rady, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 21
Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego Rady nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub
Statut dla Przewodnicz¹cego Rady w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady.
§ 22
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wyznaczaæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego Rady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego Rady zadania Przewodnicz¹cego Rady wykonuje I Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
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§ 23
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego Rady oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
do II Wiceprzewodnicz¹cego Rady § 21 stosuje siê odpowiednio.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy Rady oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Kancelaria Rady,
wchodz¹ca w sk³ad Urzêdu.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 26
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 27
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Plan pracy Rady przyjmuje Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
4. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
5. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 28
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady w sytuacjach okrelonych w Statucie.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji Rady powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ustêpie 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
Sesji Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty tj. poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu oraz na stronie
internetowej Gminy.
§ 29
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
nie bêd¹ce radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
pracownicy Urzêdu zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, kierownicy referatów Urzêdu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 30
Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.
§ 31
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 34
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustala-
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nych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 27 ust. 5.
§ 35
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 37
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram (kolejny numer sesji) sesjê Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 33 ust. 2.
§ 38
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 39
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach
Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) sprawy so³eckie,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8) wolne wnioski.
§ 40
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 3 sk³ada Przewodnicz¹cy Zarz¹du lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony
przez Zarz¹d.
2. Sprawozdania komisji sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 41
1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Zarz¹du i
Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Interpelacje sk³ada radny w formie ustnej lub pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Zarz¹d, wzglêdnie Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 42
1. Zapytania sk³adaj¹ radni.
2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania sk³adane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa,
pytany udziela odpowiedzi pisemnej. § 41 ust. 5, 6 i 7
stosuje siê odpowiednio.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê "do rzeczy".
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
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§ 45

§ 52

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.

1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z
obrad tej sesji.

§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie.
§ 47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego po uprzednim jego zawiadomieniu.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 48
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 49
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam (kolejny numer sesji) sesjê Rady Gminy Pruszcz Gdañski.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 50
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 51
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.

§ 53
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego Rady i
protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 54
1. W okresie miêdzy sesjami lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu
protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej
z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 55
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty projektów
uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Protokó³ z sesji sporz¹dza pracownik Kancelarii Rady
lub inny pracownik wyznaczony przez Wójta w terminie 9 dni od dnia zakoñczenia sesji i udostêpnia radnym w Kancelarii Rady.
§ 56
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
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3. Uchwa³y
§ 57

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 26 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 58
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi,
komisjom Rady i co najmniej grupie 5 radnych, chyba
¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y.
§ 59
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 60
Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
§ 61
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 62
1. Pracownik Kancelarii Rady ewidencjonuje orygina³y
uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 63
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 64
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki
z zastrze¿eniem ust. 5.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
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5. Na wniosek radnego poparty przez co najmniej 5 radnych Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie imienne.
§ 65
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 66
1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to
wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków
jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 67
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 67 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmiana-
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mi wynikaj¹cymi z poprawek przyjêtych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 68
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 69
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i
wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

§ 73
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 74
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 75
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 76
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 77
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 78
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 79

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

§ 71

§ 80

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 72

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.

5. Komisje Rady
§ 70

1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.

§ 81
1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnym dokument, w
którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
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Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 83
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 87
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
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wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 90
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 91
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
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§ 92
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 93
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 94
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 97
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 98
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 99
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.

4. Protoko³y kontroli

§ 100

§ 95

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 96
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 101
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
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1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 107
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 108

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 103

§ 109

§ 102

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech radnych.
§ 111
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 112
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 113
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 114

§ 106

`Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Zarz¹d obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdzia³ VIII
Organizacja wewnêtrzna i tryb pracy Zarz¹du
1. Organizacja Zarz¹du
§ 115
1. Zarz¹d liczy 3 osoby.
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2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Wójt, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym Zarz¹du,
2) jego Zastêpca,
3) cz³onek Zarz¹du.
3. Zarz¹d uwa¿a siê za wybrany, jeli Rada dokona³a wyboru ca³ego jego sk³adu.
§ 116
Wójt jest wybierany sporód kandydatów zg³oszonych
przez radnych, z zastrze¿eniem § 117.
§ 117
1. Rada mo¿e poprzedziæ wybór Wójta postêpowaniem
konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okrela
Rada w drodze uchwa³y.
3. Wynik konkursu nie wi¹¿e Rady.
§ 118
1. Do zadañ Wójta jako przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y:
1) organizowanie pracy Zarz¹du,
2) przewodniczenie obradom Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz.
2. Organizowanie pracy Zarz¹du obejmuje:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzeñ Zarz¹du.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem obrad lub
wyznaczenie innych cz³onków Zarz¹du do zreferowania takich spraw,
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
3) ustalanie kolejnoci zabierania g³osów przez uczestników dyskusji,
4) zarz¹dzanie g³osowañ nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarz¹du na zewn¹trz obejmuje:
1) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du,
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zarz¹du w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa
lub uchwa³ Rady albo Zarz¹du nie wynika nic innego.
§ 119
1. Do obowi¹zków zastêpcy Wójta nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w § 118 na podstawie pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Wójta albo
w przypadku koniecznoci podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ pod nieobecnoæ Wójta lub wynikaj¹cy z innych przyczyn brak mo¿liwoci dzia³ania.
2. Koniecznoæ podjêcia przez Zarz¹d niezw³ocznych dzia³añ wymaga stwierdzenia w formie uchwa³y Zarz¹du
lub Rady.
§ 120
Wójt okrela szczegó³owy zakres zadañ i pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du, z uwzglêdnieniem postanowieñ Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.

§ 121
Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1) udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,
2) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,
3) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upowa¿nieñ, wynikaj¹cych z uchwa³
Zarz¹du,
4) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,
stosownie do zakresu zadañ,
5) realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.
2. Tryb pracy Zarz¹du
§ 122
Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, w zasadzie nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
§ 123
1. Wójt, jego Zastêpca oraz cz³onek Zarz¹du mog¹ zostaæ indywidualnie zobowi¹zani uchwa³¹ Zarz¹du do
podejmowania w imieniu Zarz¹du okrelonych zadañ
Zarz¹du, z wy³¹czeniem czynnoci polegaj¹cych na podejmowaniu rozstrzygniêæ.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedk³adaj¹ Zarz¹dowi sprawozdanie z wykonanych czynnoci na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.
§ 124
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy jego
obradom Wójt lub upowa¿niony przez niego Zastêpca.
2. Zastêpca Wójta zwo³uje posiedzenia Zarz¹du oraz przewodniczy obradom Zarz¹du tak¿e wówczas, gdy z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wynika obowi¹zek podjêcia przez Zarz¹d rozstrzygniêcia, a Wójt nie jest obecny albo z innych przyczyn nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia swemu Zastêpcy.
§ 125
O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ jego cz³onków z 7-dniowym wyprzedzeniem za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia lub w inny skuteczny sposób.
§ 126
1. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zobowi¹zani:
1) radca prawny Urzêdu,
2) inni pracownicy Urzêdu w³aciwi ze wzglêdu na
przedmiot obrad,
3) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.
§ 127
1. Posiedzenia Zarz¹du s¹ protoko³owane przez Sekretarza Gminy lub wyznaczonego przez Wójta pracownika
Urzêdu.
2. W protoko³ach z posiedzeñ Zarz¹du podaje siê imiona
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i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y
inne osoby, w protokole podaje siê tak¿e ich imiona i
nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te
uczestniczy³y w posiedzeniu Zarz¹du.
§ 128
1. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du numeruje siê i przechowuje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. W protokóle zawarte s¹ wnioski, sposób realizacji, nazwiska pracowników, terminy realizacji postanowieñ
Zarz¹du oraz nazwiska pracowników odpowiedzialnych
za ich realizacjê.
3. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w danym posiedzeniu Zarz¹du, po ich zatwierdzeniu przez Zarz¹d na nastêpnym posiedzeniu.
4. Po zatwierdzeniu protoko³u z posiedzenia Zarz¹du kopiê protoko³u otrzymuje Przewodnicz¹ce Rady. Wyci¹gi
z protoko³u z posiedzeñ zarz¹du dorêczane s¹ pracownikom zobowi¹zanym do ich realizacji
§ 129
1. Zarz¹d podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.
2. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹cych z ustaw
oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w
granicach upowa¿nieñ ustawowych.
3. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, zawieraj¹ce w szczególnoci opinie i stanowiska Zarz¹du.
§ 130
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi Gminy i
Skarbnikowi Gminy.
2. W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du,
ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
§ 131
W sprawach nie zwi¹zanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygniêæ:
1) etatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Wójta,
2) pozaetatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ wy³¹cznie na
podstawie i w zakresie upowa¿nieñ udzielonych im
przez Zarz¹d.
Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du
§ 132
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) uchwa³y Rady i uchwa³y Zarz¹du,
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6) rejestr wniosków i opinii komisji,
7) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
8) protoko³y z zebrañ organów uchwa³odawczych jednostek pomocniczych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 133
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udostêpnia siê w Kancelarii Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania Zarz¹du udostêpnia siê w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 132 ust. 1 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 134
1. Z dokumentów wymienionych § 132 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.
§ 135
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 132 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Przepisy ustawy o op³acie skarbowej stosuje siê odpowiednio.
§ 136
Uprawnienia okrelone w § 132-135 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, komisjê lub Zarz¹d
uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi
§ 137
Sporód cz³onków Zarz¹du pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru s¹:
1) Wójt,
2) Zastêpca Wójta.
§ 138
1. W Urzêdzie na podstawie powo³ania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 Sekretarz Gminy,
 Skarbnik Gminy.
3. Pozostali pracownicy Urzêdu zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
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Gdañsk, dnia 27 sierpnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/9356-8-A/16/2001/I/AR
DECYZJA CZÊCIOWA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr
43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w
zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 011263946
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a na terenie miejscowoci: Gdynia i Hel, 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
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzib¹ w Warszawie, zwanej dalej Agencj¹, zosta³y udzielone koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z
dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienion¹ decyzjami z dnia
22 wrzenia 1999 r. Nr WCC/786A/9356/W/3/99/MJ
oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr WCC/786B/9356/W/3/
2001/MJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/823/9356/
W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienion¹
decyzjami z dnia 22 wrzenia 1999 r. Nr PCC/823A/
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9356/W/3/99/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr PCC/
823B/9356/W/3/2001/MJ,
 obrót ciep³em Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z dnia 14
kwietnia 1999 r., zmienion¹ decyzjami z dnia 22 wrzenia 1999 r. Nr OCC/242A/9356/W/3/99/MJ oraz z dnia
11 lipca 2001 r. Nr OCC/242B/9356/W/3/2001/MJ.
Jednak¿e zgodnie z za³¹cznikami do udzielonych Agencji koncesji, Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu ciep³a w 4 ród³ach zlokalizowanych na terenie
miejscowoci Gdynia i Hel, których ³¹czna moc zainstalowana wynosi 2,20 MW oraz przesy³ania i dystrybucji
ciep³a jedn¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ zlokalizowan¹ w miejscowoci Hel.
Dlatego te¿ w dniu 25 kwietnia 2001 r., na podstawie
art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na
wniosek Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹cego w imieniu Agencji zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia taryfy zawieraj¹cej ceny i stawki
op³at dla odbiorców zaopatrywanych w ciep³o w miejscowociach Hel i Gdynia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
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. Przy ustaleniu powy¿szych wspó³czynników korekcyjnych uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów paliwa (oleju opa³o-
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wego), energii elektrycznej, ochrony rodowiska oraz
kosztów zwi¹zanych ze zlecon¹ eksploatacj¹ róde³ ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 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 we w³aciwym
miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
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.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Gdyni
ul. Zygmunta Augusta 2
81-912 Gdynia
2. Pan Antoni Pietkiewicz
Wojewoda Mazowiecki
3. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
4. a/a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI CZÊCIOWEJ PREZESA URE
Nr OGD-820/9356-8-A/16/2001/I/AR
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
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CZÊÆ 1
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 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
tego ciep³a, tj. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w Gdyni, zwany dalej WAM OT
Gdynia,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych
za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz
regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
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 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 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,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  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,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 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, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW.

2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
ród³a ciep³a:
 Nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Lenej 6
w Helu, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody,
pochodz¹ce z przetwarzania oleju opa³owego,
 lokalne ród³a ciep³a, zlokalizowane w Gdyni, wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody, pochodz¹ce z przetworzenia oleju opa³owego, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe:
Nr 2  przy ul. midowicza 53
Nr 3  przy ul. midowicza 57
Nr 4  przy ul. midowicza 71B
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
WAM OT Gdynia prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ
z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/
786A/9356/W/3/99/MJ z dnia 22 wrzenia 1999 r. oraz
Nr WCC/786B/9356/W/3/2001/MJ z dnia 11 lipca
2001 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/823/9356/W/
3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/823A/9356/W/3/99/MJ z dnia 22 wrzenia
1999 r. oraz Nr PCC/823B/9356/W/3/2001/MJ z dnia 11
lipca 2001 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa W1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle Nr 1, dostarczane jest dla potrzeb centralnego
ogrzewania do instalacji odbiorczych w obiektach poprzez
niskoparametrow¹ sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ WAM OT Gdynia i przez niego eksploatowan¹, a
ciep³a woda dostarczana jest do obiektów z wêz³a grupowego poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze nale¿¹ce do WAM OT Gdynia i przez niego eksploatowane.
Grupa W2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone ródle Nr 2, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz
w s¹siednich obiektach.
Grupa W3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone ródle Nr 3, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
Grupa W4  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone ródle Nr 4, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
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CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at.
 w ujêciu netto:

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

Cena za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/GJ

z³/MW
roczna

W1

34,37

21 867,60

Grupa
odbiorców

Stawka op³at za us³ugi
przesy³owe
sta³a
zmienna
z³/punkt pomiarowy
z³/MW
z³/GJ
rata
rata
roczna
roczna
miesiêczna
miesiêczna
0,00
0,00
4 012,56
334,38
0,95

Cena
nonika
ciep³a
3
z³/m

rata
miesiêczna
1 822,30

Stawka op³aty
abonamentowej

12,60

Stawka op³aty za ciep³o
z³/GJ

W2
W3
W4

26,26
27,20
28,81

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW
miesiêczna
12 487,74
12 356,24
13 753,44

 w ujêciu brutto*

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

Cena za
zamówion¹ moc ciepln¹

z³/GJ

z³/MW
roczna

W1

41,93

26 678,52
Grupa
odbiorców

rata
miesiêczna
2 223,21

Cena
nonika
ciep³a
3
z³/m

15,37

Stawka op³aty za ciep³o
z³/GJ

W2
W3
W4

Stawka op³at
za us³ugi przesy³owe
sta³a
zmienna
z³/punkt pomiarowy
z³/MW
z³/GJ
rata
rata
roczna
roczna
miesiêczna
miesiêczna
0,00
0,00
4 895,28
407,94
1,16

32,04
33,18
35,15

Stawka op³aty
abonamentowej

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW
miesiêczna
15 235,04
15 074,61
16 779,20

* Ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22 %
2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych w oparciu o kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego,
okrelonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
2.2.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 przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie on wy¿szy, ni¿ koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
pkt 2.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez WAM OT Gdynia standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
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c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w taryfie odbiorcy bêd¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za ciep³o.
Dyrektor
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy w Gdyni
J. Walczak

852

Gdañsk, dnia 30 sierpnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/164-A/8/2001/III/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 lipca 2001 r.
Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190563632
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a,
zawartego w pimie z dnia 16 lipca 2001 r.
znak: DF/FB/5463
oraz
w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 23 listopada
2000 r. Nr OGD-820/164-A/12/II/KK zatwierdzaj¹cej dru-

g¹ taryfê dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i
stawek op³at zawartych w tej taryfie, zawartego w pimie z dnia 27 sierpnia 2001 r. znak: FB/6657/2001
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (-2,7)%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-17,5)%,
c) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu ciep³em w wysokoci 61,7%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia
30 czerwca 2003 r.,
4) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 23 listopada 2000 r.
Nr OGD-820/164-A/12/II/KK w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych zatwierdzon¹ t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, skracaj¹c ten okres poprzez zmianê jego koñcowej daty z dnia 30 kwietnia 2002 r. na
dzieñ 30 wrzenia 2001 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA
z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹
nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/299/164/U/
OT1/98/SA z dnia 22 padziernika 1998 r., uzupe³nion¹ decyzj¹ nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA z dnia
30 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ nr PCC/299B/
164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia 2000 r.,
 obrotu ciep³em  nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia
22 padziernika 1998 r.,
w dniu 16 lipca 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego w sprawie
zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a, pismem z dnia
27 sierpnia 2001 r. znak: FB/6657/2001 Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê decyzji Prezesa URE z dnia 23 listopada 2000 r. Nr OGD-820/164-A/12/II/KK w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at,
poprzez skrócenie tego okresu, tj. zmianê jego koñcowej
daty z dnia 30 kwietnia 2002 r. na dzieñ 30 wrzenia 2001 r.
W powy¿szym wniosku Przedsiêbiorstwo wskaza³o
miêdzy innymi, i¿ z³o¿ony wniosek uzasadnia fakt braku
pokrycia wp³ywami z obecnej taryfy wzrostu uzasadnionych kosztów dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. Z uwagi na
treæ powy¿szego pisma Prezes Urzêdu Regulacji Ener-
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getyki, zwany dalej Prezesem URE uzna³, i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia
23 listopada 2000 r. Nr OGD-820/164-A/12/II/KK, na podstawie art. 155 Kpa. Jednoczenie w toku prowadzanego
postêpowania administracyjnego Przedsiêbiorstwo
przedstawi³o wyjanienia i dokumenty potwierdzaj¹ce
okolicznoci wskazane w powy¿szym wniosku.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Natomiast, jak wynika z
powy¿szych okolicznoci, przedstawione przez Przedsiêbiorstwo wyjanienia i dokumenty przemawiaj¹ za tym,
aby odpowiednio wczeniej wprowadziæ do stosowania
nowe ceny i stawki op³at wynikaj¹ce z zatwierdzonej trzeciej taryfy dla ciep³a. W szczególnoci nale¿a³o bowiem
mieæ na uwadze, i¿ stosowanie przez Przedsiêbiorstwo
cen i stawek op³at wynikaj¹cych z drugiej taryfy dla ciep³a mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na ci¹g³oæ i niezawodnoæ zaopatrzenia jego odbiorców w ciep³o oraz
dotrzymanie w³aciwych standardów jakociowych.
Z kolei w trakcie postêpowania administracyjnego o
zatwierdzenie trzeciej taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w
art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), zwanej dalej
ustaw¹  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.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na uwadze ochronê
interesów odbiorców, Przedsiêbiorstwo zastosowa³o
przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie
2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
Przy ustaleniu wspó³czynnika korekcyjnego Xw dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a
uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych
kosztów spowodowanych wzrostem cen paliwa, nato-
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miast dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto pod uwagê wprowadzony
z dniem 1 stycznia 2001 r. i pobierany przez gminê podatek od ruroci¹gów i przewodów rozdzielczych.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 czerwca 2003 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i stawek
op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Taryfa dla ciep³a
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/164-A/8/2001/III/MS
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienie 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
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 i Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i 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 i Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. Nr 72, poz. 845),
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 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,
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 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiektach,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 obliczeniowe natê¿enie przep³ywu dla sieci ciep³owniczej  natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce przy³¹czeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciep³owniczej i parametrom nonika ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a do tej sieci, okrelonym w tabeli
regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
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 obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 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. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Gdyni, zwane dalej OPEC  Gdynia,
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze¿e S.A. w Gdañsku, zwany dalej
ZEcW S.A., od którego OPEC Gdynia zakupuje ciep³o.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

OPEC  Gdynia prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/299/164/U/
OT1/98/SA z dnia 22 padziernika 1998 r., uzupe³nionej decyzj¹ nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA z dnia
30 grudnia 1998 r., zmienionej decyzj¹ nr PCC/299B/
164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia 2000 r.,
 wytwarzania ciep³a  nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA
z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹
nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r.,
 obrotu ciep³em  nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia
22 padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
1.1.Odbiorcy, którym ciep³o w postaci wody dostarczane jest ze róde³ ciep³a bêd¹cych w³asnoci¹ OPEC 
Gdynia:
1.1.1. Miasto Gdynia.
G1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym gazowo-wêglowym ródle ciep³a Dickmana 24, dla którego zamówiona moc cieplna nie
przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
G2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym gazowym ródle ciep³a Szczeciñska 11,
dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1
MW, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane
oraz w s¹siednich obiektach.
G3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym wêglowym ródle ciep³a Chrzanowskiego 14, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
G4  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanych wêglowo-koksowych ród³ach ciep³a 
Chrzanowskiego 11, Chrzanowskiego 13, Chrzanowskiego 21 i Wêglowa 13, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiektach.
1.1.2. Miasto Sopot.
S1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w opomiarowanym gazowo-wêglowym ródle ciep³a Brodwino, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
S1-OX  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
S1-IDE  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane.
S1-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i grupowe
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wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze
za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane.
S2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym gazowym ródle ciep³a Al. Niepodleg³oci 710 a, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹ do instalacji odbiorczej w obiekcie.
S3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym gazowym ródle ciep³a Mickiewicza
63, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹ do instalacji odbiorczej w obiekcie.
S4  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanych gazowych ród³ach ciep³a po³o¿onych przy ul. Zamenhofa 3, Królowej Jadwigi 6,
Krótka 3, Mickiewicza 3, Andersa 28, Majkowskiego 11, Chmielewskiego 6, Al. Niepodleg³oci 863,
Boh. Monte Cassino 47, 23-go Marca 102, Malczewskiego 19a, Chopina 1, Kopernika 4, Andersa 20,
Mickiewicza 31, Al. Niepodleg³oci 639, Grottgera 20, Kociuszki 33, Marynarzy 1, S³owackiego 28/30,
Mickiewicza 27, Morska 2, Goyki 3, Parkowa 27,
Pu³askiego 5/11, Kociuszki 4, Jagie³³y 7, Czy¿ewskiego 6, Pu³askiego 17, Armii Krajowej 84, Armii
Krajowej 43, Wybickiego 32, Abrahama 3, Sikorskiego 9, Obroñców Westerplatte 32, Bitwy pod
P³owcami 15, Chrobrego 22, D¹browskiego 1/5,
Grunwaldzka 64, Malczewskiego 4, Mieszka I 7,
Curie-Sk³odowskiej 10-12, 23 Marca 40, Podjazd 1,
Sikorskiego 2, Wejherowska 27-29, Chrobrego 4749, D¹browskiego 4, Grunwaldzka 52, Haffnera 48,
Mokwy 6, Sobieskiego 35, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiektach,
w których s¹ one zlokalizowane oraz w s¹siednich
obiektach.
1.1.3. Miasto Wejherowo.
W  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w opomiarowanym wêglowym ródle ciep³a Nanice, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
W-OX  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y
cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy i przez niego
eksploatowane.
W-IDE  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y
cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez
nie eksploatowane.
W-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ
OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane.
W-GDE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC 
Gdynia i przez nie eksploatowane i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
1.2.Odbiorcy z miasta Gdyni i Rumi, którym ciep³o, zakupione w ZEcW S.A., dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
PW-OX  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
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PW-IDE  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane.
PW-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y
cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane.
PW-GDE-oe  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹, poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie
eksploatowane oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za
tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i eksploatowane przez OPEC  Gdynia.
PW-GDE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y
cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie
eksploatowane oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za
tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane,

L.p.

1.
2.
3.
4.

Symbol
grupy
G1
G2
G3
G4
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PW-GOE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y
cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy i eksploatowane
przez OPEC  Gdynia i zewnêtrzne instalacje odbiorcze
za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i
przez nie eksploatowane.
PW-GOE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y
cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorcy i eksploatowane
przez OPEC  Gdynia i zewnêtrzne instalacje odbiorcze
za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez
niego eksploatowane.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at:
Miasto Gdynia
 w ujêciu netto

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty za ciep³o [z³/GJ]

miesiêczna
7 002,83
7 052,70
8 644,60
8 299,42

38,55
30,53
38,60
32,95

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty za ciep³o
[z³/GJ]

 w ujêciu brutto*

L.p.

1.
2.
3.
4.

Symbol
grupy
G1
G2
G3
G4

miesiêczna
8 543,45
8 604,29
10 546,41
10 125,29

* uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%.

47,03
37,25
47,09
40,20

Miasto Sopot

 w ujêciu netto:

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Symbol
grupy

L.p.

S1-OX

78 690,42

rata
miesiêczna
6 557,54

2.

S1-IDE

78 690,42

3.

S1-GDE-de

78 690,42

5.

S2

6.

S3

roczna
1.
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Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

rata
miesiêczna
512,97

roczna

22,10

22,73

6 155,58

6 557,54

22,10

22,73

7 137,26

6 557,54

22,10

22,73

17 730,08

85 681,20

7 140,10

29,16

22,96

6 086,99

48 392,82

4 032,74

19,33

11,87

7 980,65

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]

2,58

140,84

rata
miesiêczna
11,74

594,77

2,48

140,84

11,74

1 477,51

4,22

140,84

11,74

507,25

2,07

140,84

11,74

665,05

3,19

140,84

11,74

roczna

 w ujêciu brutto*
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹
[z³/MW]

Symbol
Grupy

L.p.

96 002,31

rata
miesiêcz
na
8 000,19

roczna
1.

S1-OX

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

26,96

27,73

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

7 509,81

625,82

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

3,15

171,82

14,32

2.

S1-IDE

96 002,31

8 000,19

26,96

27,73

8 707,46

725,62

3,03

171,82

14,32

3.

S1-GDE-de

96 002,31

8 000,19

26,96

27,73

21 630,70

1 802,56

5,15

171,82

14,32

5.

S2

104 531,06

8 710,92

35,58

28,01

7 426,13

618,84

2,53

171,82

14,32

6.

S3

59 039,24

4 919,94

23,58

14,48

9 736,39

811,37

3,89

171,82

14,32

L.p.

Symbol
grupy

1.

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW] netto

Stawka op³aty
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW] brutto*

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ] netto

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ] brutto*

miesiêczna
7 528,84

miesiêczna
9 185,19

31,03

37,86

S4

Miasto Wejherowo

 w ujêciu netto:

Symbol
grupy

Cena
za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

W-OX

42 910,86

rata
miesiêcz
na
3 575,91

W-IDE

42 910,86

W-GDE-de

42 910,86

W-GDE-ox

42 910,86

roczna

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

4,52

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]

roczna

rata
miesiêczna

140,84

11,74

17,02

36,74

11 697,09

974,76

3 575,91

17,02

36,74

19 196,35

1 599,70

9,44

140,84

11,74

3 575,91

17,02

36,74

28 518,60

2 376,55

11,02

140,84

11,74

3 575,91

17,02

36,74

16 454,43

1 371,20

8,25

140,84

11,74
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 w ujêciu brutto*

L.p.

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Symbol
grupy

roczna

rata
miesiêczna

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

Stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

1.

W-OX

52 351,25

4 362,60

20,76

44,82

14 270,45

1 189,20

5,51

171,82

14,32

2.

W-IDE

52 351,25

4 362,60

20,76

44,82

23 419,55

1 951,63

11,52

171,82

14,32

3.

W-GDE-de

52 351,25

4 362,60

20,76

44,82

34 792,69

2 899,39

13,44

171,82

14,32

4.

W-GDE-ox

52 351,25

4 362,60

20,76

44,82

20 074,40

1 672,87

10,07

171,82

14,32

Miasto Gdynia i Rumia

 w ujêciu netto:

L.p.

Symbol
grupy

roczna
1.

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³o
we
miesiêczna
[z³/GJ]

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]

roczna

miesiêczna

PW-OX

21 368,05

1 780,67

9,59

140,84

11,74

2.

PW-IDE

30 158,59

2 513,22

10,26

140,84

11,74

3.

PW-GDE-de

36 473,72

3 039,48

10,55

140,84

11,74

4.

PW-GDE-oe

33 470,97

2 789,25

10,51

140,84

11,74

5.

PW-GDE-ox

31 236,07

2 603,01

10,43

140,84

11,74

6.

PW-GOE-de

38 379,82

3 198,32

9,94

140,84

11,74

7.

PW-GOE-ox

35 422,73

2 951,89

9,62

140,84

11,74

 w ujêciu brutto*

L.p.

Symbol
grupy

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna

miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/ punkt pomiarowy]

[z³/GJ]

roczna

miesiêczna

1.

PW-OX

26 069,02

2 172,42

11,70

171,82

14,32

2.

PW-IDE

36 793,48

3 066,12

12,52

171,82

14,32

3.

PW-GDE-de

44 497,94

3 708,16

12,87

171,82

14,32

4.

PW-GDE-oe

40 834,58

3 402,88

12,82

171,82

14,32

5.

PW-GDE-ox

38 108,01

3 175,67

12,72

171,82

14,32

6.

PW-GOE-de

46 823,38

3 901,95

12,13

171,82

14,32

7.

PW-GOE-ox

43 215,73

3 601,31

11,74

171,82

14,32

Odbiorcy z grup taryfowych od PW-OX do PW-GOE-ox bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani za zamówion¹ moc ciepln¹,
ciep³o i nonik ciep³a wed³ug cen zawartych w taryfie ZEcW S.A. Ka¿dorazowo o zmianie taryfy ZEcW S.A. odbiorcy
w/w grup bêd¹ informowani przez OPEC-Gdynia pisemnie w terminie 14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury
za ciep³o przez OPEC-Gdynia, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny ZEcW S.A.
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2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego,
okrelonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119
poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
2.2.W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen o których mowa w
pkt 2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. Sposób postêpowania oraz zasady pobierania op³at.
W przypadkach:
a) niedotrzymania przez OPEC  Gdynia standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo -rozliczeniowego,
c) udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4
rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at.
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury, w
której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at.
Prezes Zarz¹du
Dyrektor
A. Wellenger
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Gdañsk, dnia 31 sierpnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/829-A/7/2001/II/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 czerwca 2001 r.
Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
Dalmor S.A.
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: P-190040621
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 przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz obrotu
ciep³em 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 30 wrzenia 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 przesy³ania ciep³a Nr PCC/344/829/U/2/98/BK z dnia
19 padziernika 2001 r.
 obrotu ciep³em Nr OCC/97/829/U/2/98/BK z dnia 19
padziernika 2001 r. w dniu 2 lipca 2001 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to
Przedsiêbiorstwo.
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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
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. Zasadniczy wp³yw
na okrelenie wspó³czynników korekcyjnych Xw ma
wzrost kosztów amortyzacji oraz spadek sprzeda¿y ciep³a.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 wrzenia 2002 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em
siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji
cen i stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
Dalmor S.A.
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
Nr OGD  820/829-A/7/2001/II/SK
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
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 i
Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053),
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 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego,
tj. Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
DALMOR Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdyni, zwane
dalej PPPiH DALMOR S.A.,
 przedsiêbiorstwo obrotu ciep³em  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê handlem ciep³em, tj. PPPiH
Dalmor S.A.,
 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,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami,
 obiekt  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 obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelania udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê naj-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 OPEC  Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdyni, przy ulicy Opata
Hackiego 14,
 ZECW  Zespó³ Elektrociep³owni Wybrze¿e S.A. z siedzib¹ w Gdañsku, przy ulicy Swojskiej 9.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PPPiH Dalmor S.A. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie
udzielonych koncesji w zakresie:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/344/829/U/
2/98/BK z dnia 19 padziernika 1998 r.,
 obrotu ciep³em Nr OCC/97/829/U/2/98/BK z dnia 19
padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA WIa  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ZECW i zakupione w OPEC,
dostarczane jest do obiektu przy ulicy Waszyngtona 3436 wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez niego eksploatowan¹ oraz indywidualny wêze³ cieplny stanowi¹cy w³asnoæ PPPiH
Dalmor S.A. i przez niego eksploatowany.
GRUPA WId  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ZECW i zakupione w OPEC,
dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez niego eksploatowan¹ oraz wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ i indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ PPPiH Dalmor S.A. i przez niego eksploatowane.
GRUPA WG  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ZECW i zakupione w OPEC,
dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ OPEC i przez niego eksploatowan¹ oraz wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ PPPiH Dalmor S.A.
i przez niego eksploatowane.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at

4.1.Bazowe stawki op³at:

GRUPA ODBIORCÓW WIa

j.m.

NETTO

BRUTTO*

bazowa stawka op³aty roczna

z³/MW

15 560,76

18 984,13

sta³ej za us³ugi przesy- rata
³owe
miesiêczna

z³/MW

1 296,73

1 582,01

z³/GJ

6,97

8,50

z³/pkt pom.

39,36

48,02

z³/pkt pom.

3,28

4,00

j.m.

NETTO

BRUTTO*

z³/MW

21784,56

26 577,16

z³/MW

1 815,38

2 214,76

z³/GJ

10,09

12,31

roczna

z³/pkt pom.

39,36

48,02

rata

z³/pkt pom.

3,28

4,00

GRUPA ODBIORCÓW WG

j.m.

NETTO

BRUTTO*

bazowa stawka op³aty roczna

z³/MW

21 817,92

26 617,86

z³/MW

1 818,16

2 218,16

z³/GJ

8,05

9,82

z³/punkt pom.

39,36

48,02

z³/punkt pom.

3,28

4,00

bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
roczna
bazowa stawka op³aty
rata
abonamentowej
miesiêczna

GRUPA ODBIORCÓW WId
bazowa stawka op³aty roczna
sta³ej za us³ugi przesy- rata
³owe
miesiêczna
bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³aty
abonamentowej

miesiêczna

sta³ej za us³ugi przesy- rata
³owe

miesiêczna

Bazowa stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
Bazowa stawka op³aty
abonamentowej

roczna
rata
miesiêczna

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Za dostarczone ciep³o odbiorcy obci¹¿ani bêd¹ przez
PPPiH DALMOR S.A. wg cen i stawek op³at zawartych w taryfie OPEC (op³aty sta³e i zmienne za us³ugê
przesy³ow¹) oraz wg cen i stawek za moc ciepln¹ zamówion¹, za ciep³o i nonik  zawartych w taryfie
ZECW.
4.3.W przypadku zmiany cen ciep³a wytworzonego przez
ZECW, tj. za zmówion¹ moc ciepln¹, ciep³o, nonik
ciep³a lub w przypadku zmiany stawek op³at za us³ugi przesy³owe OPEC, tj. op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe i op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie przez PPPiH Dal-

mor S.A. o wprowadzeniu nowych cen i stawek op³at
z tego tytu³u w terminie 14 dni przed wystawieniem
pierwszej faktury przez PPPiH "Dalmor S.A.", w której
zastosowane bêdê nowe ceny i stawki op³at.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at za
przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹-
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dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na postawie art. 35 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773
z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W razie 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 za³o¿onej w za³o¿onej w toku
przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie
wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm
i cen, o których mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez DALMOR S.A. 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.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.
Dyrektor
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Cz³onek Zarz¹du
J. Wo³osiak
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 3 wrzenia 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6 przeprowadzonych w dniu 2 wrzenia 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
CZÊÆ I

1. W dniu 2 wrzenia 2001 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Prabutach w okrêgu wyborczym Nr 6 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 1522, w g³osowaniu
wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 44 wyborców, co
stanowi 2,89% uprawnionych do g³osowania;
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Prabutach potwierdzi³a,
i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja
sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu
wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 6 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
44
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Nasze Osiedle
26
1) ANDERS Stanis³aw Tadeusz
26
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Zaufanie
18
1) KARWOWSKI Bogdan
18
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym ANDERS Stanis³aw Tadeusz z listy Nr 1
 Komitet Wyborczy Nasze Osiedle.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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ZARZ¥DZENIE N 130/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 wrzenia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Smo³dzinie w okrêgach wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 5 i
Nr 9.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060 i
z 2001 r. Nr 45 poz. 497) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Smo³dzinie w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 1  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnych:
Tomasza Pietrzaka i Stanis³awa Zieliñskiego,
2) Nr 2  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Ryszarda Bojarojcia,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) Nr 5  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Kazimierza Osowskiego,
4) Nr 9  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnej Marianny Czo³by,
stwierdzonym uchwa³ami tej Rady Nr IX/25/2001,
Nr IX/26/2001, Nr IX/28/2001, Nr IX/22/2001 i Nr IX/27/
2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r. wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.
§2
W wyborach wybieranych bêdzie w okrêgu wyborczym
Nr 1  dwóch radnych a w okrêgach wyborczych Nr 2,
Nr 5 i Nr 9  po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 18 listopada
2001 roku.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 130/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 wrzenia 2001 r.

dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr
5 i Nr 9
do 19 padziernika 2001 r.  zg³aszanie Gminnej Ko
do godz. 24.00
misji Wyborczej w
Smo³dzinie list kandydatów na radnych w
okrêgach wyborczych
Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 9
do 28 padziernika 2001 r.  powo³anie przez Zarz¹d
Gminy w Smo³dzinie
Obwodowych Komisji
Wyborczych
 podanie do publicznej
wiadomoci w formie
obwieszczenia Wójta
Gminy Smo³dzino informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach
Obwodowych Komisji
Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do
Rady Gminy w Smo³dzinie
do 3 listopada 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej
Komisji Wyborczej w
Smo³dzinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
okrêgach wyborczych
Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 9
wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 4 listopada 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie
Gminy w Smo³dzinie

17 listopada 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych
Komisji Wyborczych
spisu wyborców

18 listopada 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

KALENDARZ WYBORCZY
DLA WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH
DO RADY GMINY W SMO£DZINIE
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 29 wrzenia 2001 r.

do 4 padziernika 2001 r.

Poz. 855
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Treæ czynnoci

 podanie do publicznej
wiadomoci w formie
obwieszczenia Wójta
Gminy Smo³dzino informacji o granicach okrêgów wyborczych Nr 1,
Nr 2, Nr 5 i Nr 9, liczbie
wybieranych radnych w
tych okrêgach oraz o
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smo³dzinie
 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
Gminnej Komisji Wyborczej w Smo³dzinie
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UCHWA£A Nr XXXVIII/1181/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIV/255/2001 r.
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci nale¿nego do pobrania za drugie pó³rocze 2001 roku, za
nieruchomoci, które uleg³y zniszczeniu wskutek powodzi.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pomieczyno,
czêæ dzia³ki nr 360/5, w gminie Przodkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718
zm.: z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm.: Nr 101, poz. 444 i Nr 116,
poz. 502; z 1992r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689 i Nr 123,
poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 95, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058;
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i
Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115), w zwi¹zku z art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 97) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle i grunty, które uleg³y zniszczeniu wskutek powodzi.
§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje nale¿ny
do pobrania podatek od nieruchomoci za II pó³rocze
2001 r.
§3
Podstawê do zastosowania zwolnienia stanowiæ bêdzie
potwierdzenie zniszczenia nieruchomoci dokonane przez
Wydzia³ Mieszkalnictwa lub Wydzia³ Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i dotyczy zwolnienia w podatku od nieruchomoci za II pó³rocze 2001 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) art. 18, ust. 2, pkt 5,
art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotyczas teren rzemios³a uci¹¿liwego z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej i teren upraw polowych przeznacza siê pod us³ugi przemys³wo-produkcyjne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
P  zabudowa przemys³owo-produkcyjna:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
11,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20°-45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (20%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1,
KD 1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026013
(szer. poszerzenia 2,5 m),
Zi  zieleñ izolacyjna:
 teren zadrzewiæ i zakrzewiæ,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do oczyszczalni w Przodkowie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹ odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom
zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Przodkowie, na
terenie posesji nale¿y przewidzieæ lokalizacjê poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
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granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y
kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹
firmê, odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania
wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026013.
5. Ustalenia inne.
 na opracowywanym terenie nale¿y stosowaæ nakazy i zakazy okrelone w obowi¹zuj¹cej decyzji Wojewody Gdañskiego o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wód powierzchniowych Straszyn  decyzja nr O-V-7626/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.

wanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w §1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.

§2

CZÊÆ I

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego
w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej
(scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
granice opracowania planu,
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
zabudowê przemys³owo-produkcyjna,
poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej,
zieleñ izolacyjn¹.
§3

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod przemys³ i produkcjê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Przodkowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-

§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 20,
poz. 139) z póniejszymi zmianami  we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt.1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
858
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 3 wrzenia 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 3 przeprowadzonych w dniu 2 wrzenia 2001 r.

1. W dniu 2 wrzenia 2001 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Gminy Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 3.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 3 wybrano 2 radnych.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 3 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 414, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 131 wyborców, co stanbowi 31,6% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Lubichowie potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 1 obwodowej
komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 3 w którym wybierano 2 radnych
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
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2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy PIAST
46
1) Urban Edward
46
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Dla Wdy
97
1) Alfut Piotr
97
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wspólna Sprawa 68
1) Szweda Stanis³aw
68
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Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi
Alfut Piotr z listy Nr 2  Komitet Wyborczy Dla Wdy,
Szweda Stanis³aw z listy Nr 3 Komitet Wyborczy
Wspólna Sprawa.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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