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770
UCHWA£A Nr XXIV/259/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Czeczewo,
dzia³ka nr 149/5, w gminie Przodkowo.

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 (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z póniejszy-
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mi zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do
9,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22o-35o lub 45o50o),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 zieleñ przy cieku wodnym podlega ochronie,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 6 m od linii elektrognergetycznej SN,
 5 m od cieku wodnego,
KD  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026041
(szer. poszerzenia 7, 5 m od osi jezdni),
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 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  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y komposto-

waæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej za porednictwem
projektowanego dojazdu wewnêtrznego,
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 06.08.1993 r. ,
§2
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:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowany dojazd wewnêtrzny,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 zainteresowanych, 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.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) 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
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UCHWA£A Nr XXIV/263/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kosowo, czêæ
dzia³ki nr 176 w gminie Przodkowo.
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 (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych,
przeznacza siê pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0
m od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwuspadowe (nachylenie 22o-35o lub 45o50o),
 powierzchnia zabudowy  do 20% powierzchni
dzia³ki,
 minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  1000 m2,
 architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹
(20% powierzchni ogólnej dzia³ki),
 istniej¹ce zadrzewienia do zachowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD i KD1,
 10 m od krawêdzi lasu,
KD  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
KD 1 poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1026012
(szer. poszerzenia 6 m od osi jezdni),
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo do
oczyszczalni w Przodkowie, do czasu wybudowania
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych, opró¿nianych okresowo przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje, cieki wywo¿one
bêd¹ na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w
Przodkowie, pod warunkiem, ¿e oczyszczalnia w
Przodkowie odbierze planowan¹ iloæ cieków zgromadzonych w zbiornikach bezodp³ywowych, w przypadku zgody (owiadczenia na pimie) oczyszczalni
na odbiór cieków, wymagane jest udokumentowanie wywozu cieków ze zbiorników na oczyszczalniê gminn¹,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiek-
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tów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
 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  odpady winny byæ segregowane wed³ug grup asortymentowych w miejscu ich wytwarzania, organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników
usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na
wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej nr 1026012 za porednictwem projektowanej drogi wewnêtrznej.
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 zdnia 06.08.1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) projektowana droga wewnêtrzna,
6) poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ 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 zainteresowanych, 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.
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§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo Nr XVI/70/91 z dnia 3
padziernika 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 139 z
1992 r.) 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

772
UCHWA£A Nr XXIX/332/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2,
art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 21
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. 26 w zwi¹zku z
art. 25 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105 poz. 509 z póniejszymi zmianami), Rada Gminy
w Starej Kiszewie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Stara Kiszewa stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Starej Kiszewie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/197/2000 Rady Gminy w
Starej Kiszewie z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za najem
lokali mieszkalnych na terenie gminy Stara Kiszewa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy na lata 2002-2006
Ustalenia ogólne
Ilekroæ w Programie jest mowa o:
lokatorze  nale¿y przez to rozumieæ najemcê lokalu lub
osobê u¿ywaj¹c¹ lokal na podstawie innego tytu³u
prawnego ni¿ prawo w³asnoci,
w³acicielu  nale¿y przez to rozumieæ wynajmuj¹cego
lub inn¹ osobê, z któr¹ wi¹¿e lokatora stosunek prawny uprawniaj¹cy go do u¿ywania lokalu,
wspó³lokatorze  nale¿y przez to rozumieæ lokatora, któremu przys³uguje tytu³ prawny do u¿ywania lokalu wspólnie z innym lokatorem,
lokalu  nale¿y rozumieæ lokal s³u¿¹cy do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych, a tak¿e lokal bêd¹cy pracowni¹ s³u¿¹c¹ twórcy do prowadzenia dzia³alnoci w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy
lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwa³ego pobytu osób, w szczególnoci znajduj¹ce siê w
budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub innych s³u¿¹cych do celów turystycznych lub wypoczynkowych,
lokalu socjalnym  nale¿y przez to rozumieæ lokal nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i
stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy
czym lokal ten nie mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.
lokalu zamiennym  nale¿y przez to rozumieæ lokal znajduj¹cy siê w tej samej miejscowoci, w której jest po³o¿ony lokal dotychczasowy, wyposa¿ony w conajmniej w takie urz¹dzenia techniczne, w jakie by³ wyposa¿ony lokal u¿ywany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas u¿ywanym; warunek
ten uznaje siê za spe³niony; je¿eli na cz³onka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni,
powierzchni u¿ytkowej lokalu  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê
w lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych
pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkaniowym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania; za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w cianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u,
op³atach niezale¿nych od w³aciciela  nale¿y przez to
rozumieæ op³aty za dostawy do lokalu energii, gazu,
wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
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Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
na lata 2002-2006 oraz zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy
Pkt I
Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria
wynajmowania lokali, których najem jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy, je¿eli w mieszkaniowym zasobie gminy
wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
1. Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy,
Pierwszeñstwo do najmu w tym zakresie mo¿e mieæ:
 osoba lub rodzina w której przysz³y najemca (g³owa
rodziny lub wspó³ma³¿onek) jest zameldowany na
sta³e na terenie gminy,
 posiada rodki wystarczaj¹ce na op³acanie czynszu,
utrzymanie rodziny oraz regulowanie op³at niezale¿nych,
 nie ma tytu³u prawnego do innego lokalu (w³asnoæ,
najem, dzier¿awa i inne tytu³y prawne). W tym zakresie najemca musi z³o¿yæ stosowne owiadczenie
z art. 233 kk. ,
2. Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, których najem jest
zwi¹zany ze stosunkiem pracy
Pierwszeñstwo do najmu w tym zakresie mo¿e mieæ:
 osoba lub rodzina w której przysz³y najemca (g³owa
rodziny lub wspó³ma³¿onek) jest zameldowany na
sta³e na terenie gminy,
 posiada rodki wystarczaj¹ce na op³acanie czynszu,
utrzymanie rodziny oraz regulowanie op³at niezale¿nych.
Lp.

Za³ Nr

Po³o¿enie budynku lokalu

1

1 pkt 1a Konarzyny

2

1 pkt 1b Pa³ubin

3

10

1 pkt 1c Chwarzenko
Lipy – budynek po by³ej szkole
1 pkt 1d
m. P. Weisbrot
lok. mieszk.
– P. Koliñskich
1 pkt 2a – P. K¹kol
– siedziba Szko³y podst. Nowe
Polaszki
lok. mieszk.
1 pkt 2b – P. Herbasz
– lokal adaptowany
1 pkt 3a Góra – stara szko³a
Góra – lokal mieszk.
1 pkt 3b – P. Rogowska
– P. Gerigk
2 pkt 2 Bartoszylas
Olpuch lok. mieszk.
2 pkt 1 – P. Koliñskcy
– pustostan
2 pkt 2 Stary Bukowiec 1

11

2 pkt 3

Stary Bukowiec 2

12

2 pkt 4

Chwarzno

4

5

5
6
7
8
9
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 nie ma tytu³u prawnego do innego lokalu (w³asnoæ,
najem, dzier¿awa i inne tytu³y prawne). W tym zakresie musi z³o¿yæ stosowne owiadczenie z art.
233 kk.,
 lokal s³u¿bowy przys³uguje pracownikowi zatrudnionemu w Urzêdzie Gminy lub jednostkach organizacyjnych gminy na czas zajmowania stanowiska s³u¿bowego je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
3. Zasady wynajmowania lokali socjalnych wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Pierwszeñstwo do najmu w tym zakresie mo¿e mieæ
zost. okrelone w Pkt III 3b.
Pkt. II
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy zosta³ opracowany na lata 2002-2006 i
obejmuje w szczególnoci:
1. Prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach, z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne okrelone przez:
a) Za³. Nr 1 do programu w zakresie gospodarowania
zasobem zarz¹dzanym przez Biuro Obs³ugi Szkó³,
b) Za³. Nr 2 do programu w zakresie gospodarowania
zasobem zarz¹dzanym przez Komunalny Zak³ad Bud¿etowy,
c) Za³. Nr 3 do programu w zakresie gospodarowania
zasobem zarz¹dzanym przez Urz¹d Gminy.
2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali
sporz¹dzaj¹ Zarz¹dcy zasobów komunalnych, które zatwierdza na dany rok Rada Gminy.
3. Planowane zmiany dotycz¹ce mienia komunalnego.
(sprzeda¿, dzier¿awa, ...).

Przeznaczenie
pom. poszkolne pozostaj¹ w u¿ytkowaniu wsi, pozosta³e w
zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y lub dzier¿awy pozostaje w zasobie
komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
3-letnia dzier¿awa, w póniejszym okresie wieloletnia
– do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym

do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
pozostawiæ w u¿ytkowaniu wsi
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
pozostaje w zasobie komunalnym
rozeznaæ ujêcie wody przy by³ej szkole i rozlewni mleka, do czasu
sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
wietlica do u¿ytkowania dla wsi, pozosta³e do czasu sprzeda¿y
pozostaje w zasobie komunalnym
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13
14

2 pkt 5
2 pkt 6

15

2 pkt 7

16

2 pkt 8

17
18
19
20
21
22

Kobyle po by³ej szkole
Kobyle – pawilon
Wilcze B³ota  po by³ej szkole
– m. P. Majkowskich
Stara Kiszewa – wielorodzinny

Górne Maliki – wietlica
– m. P. ¯uk
2 pkt 10 Stare Polaszki – m. P. Molin
Stare Polaszki – m. P. Szwarc
2 pkt 11
– pustostan
3 pkt 1 Górne Maliki – m. P. Grzywacz
3 pkt 2 Wilcze B³ota  P. Szulc
3 pkt 3 Stara Kiszewa – P. ¯abniccy
2 pkt 9

Poz. 772
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pozostaje w zasobie komunalnym
pozostaje jako budynek socjalny do zaadaptowania
pozostawiæ w u¿ytkowaniu wsi, do czasu sprzeda¿y pozostaje w
zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y w wypadku braku zainteresowania pozostaje
w zasobie komunalnym
pozostawiæ w u¿ytkowaniu wsi, pozostaje w zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
przekazaæ do zasobu KZB
do czasu sprzeda¿y pozostaje w zasobie komunalnym
pozostaje w zasobie komunalnym

4. Zasady polityki czynszowej okrela siê nastêpuj¹co:
1. Zarz¹d Gminy ustali w drodze Uchwa³y Zarz¹du
stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej dla
lokalu mieszkalnego o najni¿szym standardzie:
 ogrzewanie piecowe,
 zimna woda (brak wody, woda ze studni,),
 toaleta na zewn¹trz budynku,
 brak ³azienki.
Do stawki dodaje siê czynniki podwy¿szaj¹ce za standard i po³o¿enie lokalu:
a) w miejscowoci gdzie istnieje mo¿liwoæ korzystania z:
 po³¹czenie komunikacji PKS +5°%,
 po³¹czenie komunikacji PKP +5%,
 droga asfaltowa +5%,
 sklep spo¿ywczy w miejscowoci +2%,
 sklep inny ni¿ sklep spo¿ywczy +2%,
 siedziba szko³y podstawowej +5%,
 siedziba gimnazjum +5%,
 siedziba szko³y ponadpodstawowej +5%,
 orodek zdrowia w miejscowoci +5%,
 inne urzêdy u¿ytecznoci publicznej+5%,
b) za standard lokalu:
 instalacjê ciep³ej wody, CO + 10%,
 instalacjê ogrzewania eta¿owego +5%,
 instalacjê kanalizacyjn¹ +5%,
 ³azienkê z WC w mieszkaniu +5%.
Zwy¿ka czynszu nie mo¿e przekroczyæ 60% stawki
podstawowej.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e dokonaæ podwy¿ek lub obni¿ek czynszu nie czêciej jak co pó³ roku.
5. 1. Lokale i budynki wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy zarz¹dzane s¹ przez jednostki
gminy, które w swoim statucie maj¹ zapisane uprawnienia przekazane przez Zarz¹d Gminy w tym zakresie:
a) Biuro Obs³ugi Szkó³ w Starej Kiszewie;
b) Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w Starej Kiszewie,
2. Z koñcem roku kalendarzowego budynek, w którym
przestaje dzia³aæ szko³a zastaje przekazany do zasobu KZB.
6. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej w kolejnych
latach nastêpowaæ bêdzie ze rodków:
 20% przychodów z tytu³u sprzeda¿y budynków i lokali pozostaje w jednostce zarz¹dzaj¹cej w celu utrzymania istniej¹cego zasobu w odpowiednim stanie
technicznym,
 stworzenia funduszu specjalnego przy BOS i KZB
na przeprowadzanie niezbêdnych remontów stano-

wi¹cy ró¿nicê pomiêdzy wp³ywami z czynszu, op³at
eksploatacyjnych..., a wydatkami,
a) plan remontów budynków i lokali mieszkalnych sporz¹dzaj¹ Zarz¹dcy zasobów komunalnych, które zatwierdza na dany rok Rada Gminy,
7. Po utworzeniu lokali socjalnych oddanie ich w najem.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
Pkt III
Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, okrela siê w szczególnoci:
1. Okrela siê wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego:
 lokal mieszkalny mo¿e zostaæ oddany w najem na
czas nieoznaczony osobie lub rodzinie, której dochód na czlonka gospodarstwa domowego jest równy lub wy¿szy kwocie 40% najni¿szej emerytury netto (na dzieñ dzisiejszy 188,26 z³),
 lokal socjalny mo¿e zostaæ oddany w najem osobie
lub rodzinie, której dochód na cz³onka gospodarstwa
domowego jest ni¿szy od kwoty 40% najni¿szej
emerytury netto,
2. Okrela siê warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcy do ich poprawy:
 odpowiednie dochody,
 iloæ cz³onków rodziny (zgodnie z ust. o dodatkach
mieszkaniowych Dz. U. Nr 71 poz. 734 art. 5 pkt 1 z
21 czerwca 2001 r.
35 m2 dla 1 osoby,
40 m2 dla 2 osób,
45 m2 dla 3 osób,
55 m2 dla 4 osób,
65 m2 dla 5 osób,
70 m2 dla 6 osób,
w razie zamieszkiwania wiêkszej liczby osób dla ka¿dej nastêpnej po 5 m2.
 inne sytuacje losowe,
3. Okrela siê kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcie umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego:
a)  umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony mo¿e
zostaæ zawarta z osob¹ b¹d z rodzin¹ której dochód umo¿liwia pokrycie kosztów utrzymania lokalu, rodzinny oraz regulowania op³at niezale¿nych,
 rodzina conajmiej 3-osobowa i wiêcej;
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b)  umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e zostaæ zawarta z osob¹ b¹d z rodzin¹ której dochód jest
na cz³onka gospodarstwa domowego, jest ni¿szy
od kwoty 40% najni¿szej emerytury netto,
 zdarzenie losowe,
 osobie bezdomnej,
4. Okrela siê warunki dokonywania zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz
zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do
tego zasobu a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach w sposób nastêpuj¹cy:
a) do dokonania zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy niezbêdna jest:
 zgoda wynajmuj¹cego (w³aciciela),
 wyra¿enie na pimie skierowanym do Zarz¹du
Gminy woli zamiany pomiêdzy najemcami w terminie 3-cy miesiêcy przed planowan¹ zamian¹,
 brak zaleg³oci czynszowych, eksploatacyjnych,
op³at niezale¿nych,
 wnioskodawcy nie pozostaj¹ w kolizji z innymi kryteriami,
b) do dokonania zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad
innych zasobów niezbêdne jest:
 wyra¿enie zgody pomiêdzy w³acicielem lokalu a
innym zasobem,
 wyra¿enie na pimie skierowanym do Zarz¹du
Gminy woli zamiany pomiêdzy najemcami w terminie 3-ch miesiêcy przed planowan¹ zamian¹ we
wniosku konieczne jest podanie przyczyny zamiany,
 brak zaleg³oci czynszowych, eksploatacyjnych,
op³at niezale¿nych,
 wnioskodawcy nie pozostaj¹ w kolizji z innymi
kryteriami.
5. Okrela siê tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o
najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych
spraw kontroli spo³ecznej poni¿ej:
 decyzjê o oddanie w najem lokali zawieranych na
czas nieoznaczony podejmuje Zarz¹d Gminy po uzyskaniu opinii, Zarz¹dcy,
 Zarz¹dca morze zawrzeæ umowê na pimie po uzyskaniu decyzji Zarz¹du Gminy,
 termin rozpatrywania wniosku o przydzia³ lokalu
mieszkalnego i socjalnego do 2-ch miesiêcy,
 termin rozpatrywania wniosku o przydzia³ lokalu socjalnego w wypadku zdarzenia losowego w trybie
pilnym,
 rozpatrywanie wniosków bêdzie poparte opini¹ odpowiedniej komisji po rozeznaniu sytuacji mieszkaniowej wnioskuj¹cych,
 sposób rozpatrywania i za³atwiania wniosków mo¿e
byæ poddany kontroli spo³ecznej przez Komisje Rady
Gminy i inne kompetentne organy kontrolne.
6. Okrela siê zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
lub w lokalu, w którym najem nie wyst¹pi³ po mierci
najemcy nastêpuj¹co:
 automatycznie nabywa prawo do lokalu osoba b¹d
rodzina która spe³nia warunki i kryteria najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub socjalnego,
 osoby nie zameldowane na sta³y pobyt przenosi siê
do lokalu socjalnego,
 osoby pozostaj¹ce w lokalu maj¹ prawo do lokalu
zamiennego,
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 Zarz¹d Gminy ma prawo oddaæ w najem lokal u¿ytkowy w celu adaptacji lokalu na lokal mieszkalny
okrelaj¹c zasady rozliczeñ na podstawie odrêbnej
umowy.
7. Okrela siê kryteria oddania w najem na czas nieokrelony lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 nastêpuj¹co:
 za wynajem lokali o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 80 m2 zwy¿ka w czynszu o 30% stawki.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
J. Bieliñski
Za³¹cznik Nr 3 do programu
WYKAZ BUDYNKÓW
ZARZ¥DZANYCH PRZEZ URZ¥D GMINY
1. Lokale obecnie zarz¹dzane przez Urz¹d Gminy w Starej Kiszewie:
a) lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 60,28 m2 zajmowany przez rodz. Pana Grzywacz Kazimierza zam.
Dolne Maliki, lokal przekazaæ do zasobu KZB,
b) lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 44,67 m2 zajmowany przez rodz. Pani Szulc Krystyny zam. Wlicze
B³ota, lokal ma zostaæ sprzedany,
c) lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 70,90 m2 zajmowany przez Pañstwo I.W. ¯abnickich zam. Stara Kiszewa.
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UCHWA£A Nr XXIX/333/2002
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Stara Kiszewa
na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i e art.
51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592) art. 109, 110, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.), ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2000
(Dz. U. Nr 150 poz. 983 z pón. zm.) oraz art. 87 ust. 1, art.
87 b, art. 88 art. 88h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr
49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy w Starej Kiszewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 9.314.499 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.*)
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002 w wysokoci 11.830.604 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.*)
3. Ustala siê rozchody z bud¿etu gminy:
325.000 z³,
 sp³ata rat kredytu bankowego
 250.000 z³,
 sp³ata rat po¿yczki

75.000 z³.
4. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w kwocie
2.841.105 z³:
 wolne rodki

23.598 z³,
 po¿yczka
 2.817.507 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
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§2

§ 14

Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) czêæ owiatowej subwencji ogólnej  3.591.678 z³
2) czêæ rekompensuj¹cej subwencji ogólnej  297.274 z³
3) czêæ podstawowej subwencji ogólnej  954.225 z³

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do dokonywania zmian
w bud¿ecie:
 w wydatkach bud¿etowych z wyj¹tkiem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami.

§3

§ 15

Zatwierdza siê dochody i wydatki na zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej i inne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*).

Z zastrze¿eniem art. 61 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Stara Kiszewa.

§4

§ 16

Zatwierdza siê dochody i wydatki na zadania przejête
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5*).

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

§5
Ustala siê rezerwê na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 70.000 z³.
§6
1. Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy dla jednostek w
wysokoci 121.725 z³
w tym dla:
 Komunalny Zak³ad Bud¿etowy w Starej Kiszewie 
121.725 z³
2. Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków jednostek
prowadz¹cych dzia³alnoæ na zasadach gospodarki pozabud¿etowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6, 7, 8, 9*).
§7
Ustala siê wyodrêbnione rodki na so³ectwa w wysokoci 60.000 z³ w podziale na poszczególne so³ectwa,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*).
§8
Zatwierdza siê przychody i wydatki oraz ich przeznaczenie  Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002 w wielkociach okrelonych w za³¹czniku Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§9
Zatwierdza siê wydatki zadañ rzeczowych w zakresie
inwestycji w wysokoci 4.217.867 z³ zawartych w za³¹czniku Nr 12*).
§ 10
Zatwierdza siê prognozê d³ugu publicznego na lata
2002-2008 zgodnie z za³¹cznikiem nr 13*).
§ 11
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 90.000 z³ oraz
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 90.000 z³.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty
150.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania w roku kalendarzowym zobowi¹zañ do wysokoci 200.000 z³.
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UCHWA£A Nr XLVIII/1443/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zaliczenia poszczególnych dróg w Miecie
do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838; zm. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz.
1371) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLVIII/1443/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
1) ul. S³oneczna Dolina (na odcinku od ul. Kartuskiej do
posesji przy ul. S³oneczna Dolina 12),
2) ul. Jeleniogórska (zlokalizowana na terenie dzia³ek
nr 10/79, 10/128  na odcinku do skrzy¿owania z ulic¹
przebiegaj¹c¹ po terenie dzia³ki nr 10/128 obrêb 74),

*) Za³¹czników od nr 1 do 13 nie publikuje siê.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

ul. Zielone Wzgórze,
ul. Ofiar Grudnia,
ul. Tenisowa,
ul. Pi³karska,
ul. Szermiercza,
ul. Olimpijska,
ul. Narciarska,
ul. Srebrna (odcinek zlokalizowany na terenie dzia³ki
nr 298/36 obrêb 74),
ul. Szmaragdowa,
ul. Ametystowa,
ul. Topazowa,
ul. Raciborskiego (odcinek zlokalizowany na terenie
dzia³ek nr:422/3, 422/2, 422/1  obrêb 53),
ul. Poniatowskiego.
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 27 maja 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Zwi¹zku Komunalnego do
Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego z siedzib¹ w Starym Polu
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 46, poz. 499) podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e w dniu 16 maja 2002 r. wpisano
do Rejestru zwi¹zków miêdzygminnych zmiany Statutu
Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego z siedzib¹ w Starym Polu
zgodnie z treci¹ uchwa³ Rad Gmin.
W za³¹czeniu do niniejszego obwieszczenia publikuje
siê uchwa³y Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego z siedzib¹ w Starym Polu:
1) Nr X/41/2001 Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego do
Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie zmian w
statucie Zwi¹zku,
2) Nr XI/47/2001 Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego do
Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany statutu Zwi¹zku Komunalnego.
Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk
Za³¹cznik Nr 1
do Obwieszczenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 27 maja 2002 r.
UCHWA£A Nr X/41/2001
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
do Eksploatacji Sieci Centralnego
Wodoci¹gu ¯u³awskiego
z dnia 16 padziernika 2001 r.
w sprawie zmian w statucie Zwi¹zku.
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Na podstawie § 7 ust. 8 Statutu Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1992 r. Nr 7, poz. 22 ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê zmiany w statucie Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego w nastêpuj¹cym brzmieniu:
I. W § 7 ust. 8 pkt. 8 po wyrazie ustalanie skrela siê
wyraz form.
II. Po rozdziale VIII wprowadza siê rozdzia³ IX o nazwie:
IX. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów organów Zwi¹zku.
§ 30 1. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskania informacji zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ organów Zwi¹zku.
2. Dostêp do materia³ów dokumentuj¹cych dzia³alnoæ organów Zwi¹zku jest nieograniczony
a ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§ 31 1. Obywatelom umo¿liwia siê dostêp do nastêpuj¹cych rodzajów dokumentów:
1) protokó³ z obrad Zgromadzenia Zwi¹zku.
2) protokó³ z posiedzeñ Zarz¹du Zwi¹zku,
3) rejestr uchwa³ Zgromadzenia i uchwa³ Zarz¹du,
4) protokó³ z posiedzeñ Komisji Zgromadzenia.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹
udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu.
§ 32
Dokumenty z zakresu dzia³ania Zgromadzenia,
Zarz¹du oraz Komisji udostêpnia siê w siedzibie Zwi¹zku w godzinach pracy jego Biura
§ 33 1. Z dokumentów wymienionych w § 30 ust. 1
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i
wyci¹gi lub je kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w siedzibie zwi¹zku i w obecnoci upowa¿nionego pracownika.
§ 34 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów
okrelonych w § 30 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 podlegaj¹
op³acie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej.
§ 35
Uprawnienia okrelone w § § 30-33 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Zgromadzenie,
Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu
jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu dzia³ania administracji publicznej, o ile ustawa nie
stanowi inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§2
Zmiany Statutu Zwi¹zku okrelone w § 1 wchodz¹ w
¿ycie w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
W. Konopka
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Za³¹cznik Nr 2
do Obwieszczenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 27 maja 2002 r.

UCHWA£A Nr XI/47/2001
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
do Eksploatacji Sieci Centralnego
Wodoci¹gu ¯u³awskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany statutu Zwi¹zku Komunalnego.
Na podstawie art. 67 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W statucie Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z 1992 r. Nr 7, poz. 22 ze zmianami) zatwierdza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
I. w § 7 ust. 2 po s³owach przyznaje siê gminie wprowadza siê: Nowy Dwór Gdañski  4 g³osy, Nowy Staw
i Stegna po 3 g³osy, Lichnowy, Stare Pole, Malbork,
Gronowo Elbl¹skie, Ostaszewo, Sztutowo po 2 g³osy. 
II. w § 7 ust. 3 s³owa 14 dni zmienia siê na 10 dni.
III. § 7 ust. 8 punkt 11 otrzymuje brzmienie:
 ustalanie op³at za wodê wg zasad i trybu okrelonego przez w³aciwy akt normatywny.
IV. Dodaje siê punkt 12 o treci:
ustalanie Regulaminu Obrad posiedzenia Zgromadzenia Zwi¹zku.
V. W § 13 ust. 2 skrela siê wyraz piêciu, wprowadza
siê wyraz: trzech.
VI. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: w sk³ad Zarz¹du
wchodz¹: Przewodnicz¹cy, Zastêpca i jeden cz³onek.
VII. § 22 otrzymuje brzmienie:
1. Taryfê op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
przedstawia do zatwierdzenia w drodze Uchwa³y
Zgromadzenia jednostka gospodarcza Zwi¹zku
wg zasad i w trybie okrelonym we w³aciwych
aktach normatywnych.
2. Taryfa op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
uwzglêdnia równie¿ koszty utrzymania Zwi¹zku.
3. Zgromadzenie Zwi¹zku ustala roczn¹ stopê zysku
jednostki gospodarczej Zwi¹zku.
§2
Zmiany statutu Zwi¹zku okrelone w § 1 wchodz¹ w
¿ycie w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
W. Konopka
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Gdañsk, dnia 27 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/337-A/12/2002/III/JG
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, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802) oraz art. 155 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) i § 29 ust. 1 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)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 marca 2002 r.
Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Chojnicach
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 091368522
w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a, zawartego w pimie z dnia 15 marca 2002 r. bez znaku
oraz
w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 3 sierpnia 2001 r.
Nr OGD-820/337-B/2/2001/II/DJ zatwierdzaj¹cej drug¹
taryfê dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w tej taryfie oraz wspó³czynników
korekcyjnych Xw, okrelonego w pimie z dnia 15 marca 2002 r., uzupe³nionego pismami z dnia 14 kwietnia
2002 r. i z dnia 24 maja 2002 r.
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 (-12,91)%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-17,07)%,
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 3 sierpnia 2001 r. Nr OGD820/337-B/2/2001/II/DJ w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at oraz
wspó³czynników korekcyjnych Xw zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a Przedsiêbiorstwa,
skracaj¹c ten okres poprzez zmianê jego koñcowej daty
z dnia 30 czerwca 2003 r. na dzieñ 14 czerwca 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje:
 na wytwarzanie ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
22/337/U/2/98/RS, zmienion¹ decyzjami z dnia 22
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czerwca 1999 r. Nr WCC/22A/337/U/3/99, z dnia 27 padziernika 2000 r. Nr WCC/22B/337/W/3/2000/MJ oraz z
dnia 16 lipca 2001 r. Nr WCC/22C/337/W/3/2001/MJ,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 1 wrzenia
1998 r. Nr PCC/23/337/U/2/98/RS, zmienion¹ decyzjami z dnia 22 czerwca 1999 r. Nr PCC/23B/337/U/3/99
oraz z dnia 16 lipca 2001 r. Nr PCC/23C/337/W/3/2001/
MJ,
w dniu 15 marca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Pismem z dnia 15 marca 2002 r. , uzupe³niony pismami z dnia 14 kwietnia 2002 r. i z dnia 24 maja 2002 r. Przedsiêbiorstwo na podstawie art. 155 Kpa wnios³o o zmianê
decyzji Prezesa URE z dnia 3 sierpnia 2001 r. Nr OGD820/337-B/2/2001/II/DJ w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciep³a w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at oraz wspó³czynników korekcyjnych Xw, poprzez skrócenie tego okresu,
tj. zmianê jego koñcowej daty z dnia 30 czerwca 2003 r.
na dzieñ 14 czerwca 2002 r. Powy¿szy wniosek Przedsiêbiorstwo uzasadni³o trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ Spó³ki. Obowi¹zuj¹ca za taryfa dla ciep³a w ocenie Przedsiêbiorstwa powoduje, i¿ przychody ze sprzeda¿y nie pokrywaj¹ kosztów dzia³alnoci gospodarczej zawi¹zanej z
zaopatrzeniem w ciep³o. Jednoczenie w toku prowadzanego postêpowania administracyjnego Przedsiêbiorstwo przedstawi³o wyjanienia i dowody (dokumenty finansowe) uzasadniaj¹ce przedmiotowy wniosek; wynika z nich w szczególnoci, i¿ w roku 2001 ponios³o ono
znaczn¹ stratê finansow¹ stanowi¹c¹ 26,4% przychodów
ze sprzeda¿y ciep³a. Natomiast przychody osi¹gniête
przez Przedsiêbiorstwo, w oparciu o ceny i stawki op³at
stosowane przed wprowadzeniem drugiej taryfy dla ciep³a, jak i po jej wprowadzeniu z dniem 1 wrzenia 2001 r.,
wobec znacznego wzrostu przede wszystkim kosztów
paliw oraz podatków lokalnych, nie spowodowa³y zmniejszenia jego straty finansowej.
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 takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Jednoczenie z § 29 ust. 1 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 dalej
rozporz¹dzeniem taryfowym wynika, i¿ zmiana taryfy
mo¿liwa jest w przypadku nieprzewidzianej istotnej zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej, po dokonaniu analizy i oceny i
skutków ekonomicznych tych zmian.
Jak wynika z powy¿szych okolicznoci, przedstawione
przez Przedsiêbiorstwo wyjanienia i dowody 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 jakocio-
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wych, jak równie¿ fakt, i¿ nast¹pi³a istotna zmiana warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci
koncesjonowanej.
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.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy  Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki nale¿y ustalanie wspó³czynników
korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników.
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).
Jednoczenie Przedsiêbiorstwo, maj¹c na uwadze
ochronê interesów odbiorców, dokona³o subsydiowania
grup taryfowych, zgodnie z przepisem § 29 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 pierwszym roku stosowania taryfy. Ustalaj¹c
wspó³czynnik korekcyjny Xw dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdniono przede
wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów zakupu paliw
sta³ych. Natomiast przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto pod uwagê przede wszystkim wzrost stawki podatku z (1% na 2%) od ruroci¹gów i
przewodów rozdzielczych, s³u¿¹cych do jego przesy³ania i dystrybucji.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw zosta³y uwzglêdnione w
cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, zgodnie z § 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.
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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.
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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
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, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr
154, poz. 1800 i 1802),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em. (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka
z o.o. ul. Ceynowy 15, 89-604 Chojnice, zwany dalej
MZEC,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z MZEC,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych
za grupowym wêz³em 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
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lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub
ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelania udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 ród³a ciep³a:
 Nr 1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Chojnicach
przy ul. Ceynowy 15, w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³u wêglowego),
 Nr 2  opomiarowane ród³o ciep³a, dla którego
zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 36,
w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej
wody pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego
(wêgla),
 Nr 3  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 30, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy, eksploatowane przez MZEC, w
którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej
wody pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego
(wêgla),
 Nr 4  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Choj-
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nicach przy ul. Kociuszki 23, w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (koksu),
 Nr 5  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Chojnicach przy ul. Pi³sudskiego 13, w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (koksu),
 Nr 6  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 11/13, w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego,
 Nr 7  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Chojnicach, przy ul. M³yñskiej 2, w którym ciep³o wytwarzane w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetwarzania
gazu ziemnego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
MZEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z
zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a:
Nr WCC/22/337/U/2/98/RS z dnia 1 wrzenia 1998 r. ,
zmienionej decyzjami:
Nr WCC/22A/337/U/3/99 z dnia 22 czerwca 1999 r. ,
Nr WCC/22B/337/W/3/2000/MJ z dnia 27 padziernika
2000 r. ,
Nr WCC/22C/337/W/3/2001/MJ z dnia 16 lipca 2001 r. ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a:
Nr PCC/23/337/U/2/98/RS z dnia 1 wrzenia 1998 r. ,
zmienionej decyzjami:
Nr PCC/23B/337/U/3/99 z dnia 22 czerwca 1999 r. ,
Nr PCC/23C/337/W/3/2001/MJ z dnia 16 lipca 2001 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
 Grupa 1.1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
MZEC i poprzez wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ
MZEC i przez niego eksploatowane,
 Grupa 1.2  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
MZEC i poprzez wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców,
 Grupa 1.3  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle Nr 1, dostarczane jest do obiektów wysokoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
MZEC i poprzez wêz³y grupowe, stanowi¹ce w³asnoæ
MZEC i przez niego eksploatowane oraz zewnêtrzne
instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ MZEC i
przez niego eksploatowane,
 Grupa 2.1  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w
ródle Nr 2 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach,
 Grupa 4.1  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle Nr 3 dostarczane jest bezporednio do instalacji
odbiorczych w obiektach,
 Grupa 3.1  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ród³ach Nr 4 i 5 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach,
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 Grupa 3.2  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ród³ach Nr 6 i 7 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ
bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe 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 sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na postawie art. 35 ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr
119, poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art.
7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.4. 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 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.
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MZEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymanie przez
odbiorców warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
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d) nielegalnego pobierania 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 odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
Dyrektor Spó³ki
S. Kusz

Dyrektor Techniczny
Cz³onek Zarz¹du
J. Mróz

777
UCHWA£A Nr XXXVI/445/2002
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm.) oraz § 28 ust. 2
Statutu Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z
1996 r. Nr 19, poz. 73 z pón. zm.) Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy Kobylnica uchwalonym uchwa³¹ Nr XXVII/206/97 Rady Gminy
w Kobylnicy z dnia 24 marca 1997 r. ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³:
 Nr IV(42)99 z dnia 27 stycznia 1999 r.,
 Nr XXII(141)99 z dnia 27 padziernika 1999 r.,
 Nr XXII(263)2000 z dnia 29 listopada 2000 r.
i Nr XXIX(359)2001 z dnia 27 sierpnia 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1) w § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) wieloosobowe stanowisko ds. architektury, budownictwa i planowania przestrzennego (AR),
2) w § 8 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) wieloosobowe stanowisko ds. architektury, budownictwa i planowania przestrzennego (AR):
a) wspó³praca z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ w sprawach nadzoru urbanistycznego i architektonicznego obiektów budowanych na terenie gminy,
b) prowadzenie zbiorów dokumentów dotycz¹cych
budów na terenie gminy,
c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
d) przyjmowanie decyzji  pozwolenia na budowê,
e) wydawanie zawiadczeñ o przeznaczeniu nieruchomoci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
f) wydawanie opinii dotycz¹cych projektu podzia³u
nieruchomoci,
g) przygotowywanie materia³ów do opracowania
studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego gminy,
h) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy, opracowywanie analiz i wniosków w sprawach sporz¹dzania b¹d zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
i) przechowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów
i wyrysów,
j) prowadzenie graficznego rejestru wydanych decyzji, opinii i zawiadczeñ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
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