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808
UCHWA£A Nr XXV/260/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Rudno gmina
Pelplin.
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Rudno dot. dzia³ki nr 261/4
gm.Pelplin.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pelplin zatwierdzonego Uchwa³¹ nr II/14/92 z dnia 12
marca 1992 r. Rady Miasta i Gminy Pelplin (Dz. U. Woj.
Gd. z 1992 r. Nr 11, poz. 60 z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
P  tereny przemys³owe  zaplecze biurowo  magazynowo  parkingowe dla istniej¹cego zak³adu
ZI  zieleñ izolacyjna
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wie Rudno
1. Po³o¿enie terenu:
Nr dz: 261/4 zapisana w ksiêdze wieczystej S¹du Rejonowego w Tczewie Kw Nr 30615
Powierzchnia: 2,14.52 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
P  tereny przemys³owe  zaplecze biurowo  magazynowo  parkingowe dla istniej¹cego zak³adu
ZI  zieleñ izolacyjna
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3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki min  2,14.52 ha
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa:  budynki biurowo magazynowe i urz¹dzenia towarzysz¹ce
Iloæ kondygnacji: trzy plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki:  50 %
K¹t nachylenia dachu: od 20° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy: 13,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy: 25 m od granicy dzia³ki jak na rysunku planu
4. Zasady obs³ugi infrastuktury
Komunikacja: dojazd do projektowanego terenu przez
istniej¹cy zak³ad.
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego istniej¹cego.
cieki: do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe: z terenów utwardzonych dróg i placów postojowych przed wprowadzeniem do odbiornika istniej¹cego nale¿y podczyciæ w zakresie wymaganym obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Ogrzewanie: lokalne  kot³ownia w³asna  gazowe lub
olejowe.
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN.
Zieleñ  izolacyjna szreokoci 10 m jak na rys. planu.
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê.
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
w iloci 30 stanowisk na samochody ciê¿arowe oraz
40 miejsc na samochody osobowe.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30 %.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy i Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i Miasta Pelplin,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych imwyrysów 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 Pelplin granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pelplin zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr II/14/92 z dnia 12 marca 1992 r. Rady
Miasta i Gminy Pelplin (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr z 1992 r. Nr 11,
poz. 60 z pón.zm.) we fragmencie objêtym granicami
niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

morskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski
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UCHWA£A Nr I/2/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 81, 63,104, 87 i 89 obrêbu geodezyjnego Niestkowo w gminie Ustka.
Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; ze zm. z 1999 r. Nr
41 poz. 412; Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz.
124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz.
1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka
zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Ustka Nr IV/26/1994
z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38,
poz. 210 z 30 listopada 1994 r.).
§2
Granice obszaru objêtego ustaleniami planu, obejmuj¹cego dzia³ki nr 81, 63, 104, 87 i 89 obrêbu geodezyjnego Niestkowo, przedstawia rysunek planu w skali 1:2000.
§3
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny budowlane, przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹, us³ugow¹ i produkcyjn¹ rzemielnicz¹, oznaczone na rysunku planu symbolem TB..,
2) tereny otwarte, nieprzeznaczone pod zabudowê,
oznaczone na rysunku planu symbolem TO..,
3) zasady obs³ugi i tereny komunikacji, oznaczone na
rysunku planu symbolem K..,
4) zasady obs³ugi infrastruktury technicznej,
5) tereny objête ochron¹.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mog¹ byæ w ca³oci
wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem
podstawowym lub czêciowo na cele przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego; przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego.
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§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, zastosowane na
rysunku planu, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone i orientacyjne,
b) linie rozgraniczaj¹ce podzia³u wewnêtrznego  orientacyjne,
c) linie zabudowy  nieprzekraczalne i cile okrelone,
d) trasy infrastruktury  komunikacyjnej i technicznej,
e) granice obszarów nieprzeznaczonych pod zabudowê,
f) granice obszarów podlegaj¹cych ochronie.
§5
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) zabudowie  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane, których budowa wymaga pozwolenia na
budowê,
2) zakazie zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ zakaz
lokalizacji nowej zabudowy,
3) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹ %
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów budowlanych sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni
terenu,
4) linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ okrelenie cis³ej lub nieprzekraczalnej granicy dla zabudowy terenu budynkiem g³ównym lub towarzysz¹cym;
ustalone w planie linie regulacyjne zabudowy nie
dotycz¹ obiektów infrastruktury,
5) zespole zabudowy o jednolitym charakterze  nale¿y przez to rozumieæ wyodrêbniony w planie obszar,
dla którego obowi¹zuj¹ jednolite zasady kszta³towania zabudowy, a w szczególnoci:
 jednorodny sposób kszta³towania bry³ budynków
pod wzglêdem skali i wzajemnych proporcji poszczególnych elementów budowlanych (coko³u,
fasady, dachu),
 jednakowy kszta³t, k¹t pochylenia, rodzaj pokrycia dachu,
 jednakowy materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej,
 jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego,
6) budynku g³ównym  nale¿y przez to rozumieæ budynek przeznaczony do wykonywania g³ównych funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub
dopuszczalnym dla danego terenu (np. budynek
mieszkalny na terenach zabudowy mieszkaniowej;
budynek produkcyjny, handlowy, us³ugowy na terenach us³ug i produkcji rzemielniczej),
7) budynku towarzysz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ
budynek przeznaczony do wykonywania funkcji s³u¿¹cych do obs³ugi przeznaczenia podstawowego lub
dopuszczalnego dla danego terenu (np. gara¿, budynek gospodarczy, budynek infrastruktury technicznej, spo³ecznej na terenach zabudowy mieszkaniowej; budynek magazynowy, budynek infrastruktury

technicznej, socjalnej, administracyjnej na terenach
us³ug i produkcji rzemielniczej),
8) terenach biologicznie czynnych  nale¿y przez to rozumieæ tereny niezabudowane, z przewag¹ ró¿nych
form zieleni, rozwijaj¹cej siê samorzutnie lub celowo
kszta³towanej, reprezentuj¹cej ró¿ne sposoby u¿ytkowania gruntów, stopnie naturalnoci i warunki siedliskowe; pe³ni¹ one funkcje u¿ytkowe lub ochronne w
stosunku do wartoci rodowiska przyrodniczego i
kulturowego:
 tereny u¿ytkowe  zagospodarowane tereny z przewag¹ zieleni urz¹dzonej o podstawowej funkcji rekreacyjno  wypoczynkowej lub tereny upraw o
funkcji podstawowej rolniczej,
 tereny ochronne  tereny samodzielnie rozwijaj¹cych siê zbiorowisk rolinnych o funkcji podstawowej obejmuj¹cej ochronê jakoci siedlisk oraz
zwi¹zanej z nimi ró¿norodnoci biologicznej,
9) terenach otwartych  nale¿y przez to rozumieæ obszary pozostaj¹ce poza terenami budowlanymi i nale¿¹ce do terenów biologicznie czynnych, tworz¹ce
tzw. osnowê biologiczn¹ w granicach planu,
10) obiektach architektury parkowej  nale¿y przez to rozumieæ budynki i budowle wchodz¹ce w sk³ad programu u¿ytkowego i kompozycyjnego terenu otwartego, stanowi¹ce czêæ ogólnej kompozycji zieleni
urz¹dzonej; architekturê parkow¹ cechuje lekkoæ,
malowniczoæ i stosowanie charakterystycznych elementów stanowi¹cych przejcie od budynku do terenu zieleni, cechy te dotycz¹ równie¿ fasad budynków
mieszcz¹cych siê w uk³adzie przestrzennym terenu
otwartego,
11) funkcji uci¹¿liwej  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê
pogarszaj¹c¹, w wyniku prawid³owej jej realizacji, likwidacji obiektów budowlanych lub sytuacji awaryjnych, jakoæ rodowiska poza miejscem lokalizacji
zwi¹zanych z ni¹ instalacji.
Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem
§6
1. Wyznacza siê w planie granice terenów budowlanych,
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹, przemys³ow¹ i produkcyjn¹ rzemielnicz¹.
2. Dla terenów, o których mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na nastêpuj¹cych zasadach:
 zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi podzia³u wewnêtrznego oznaczonymi na rysunku planu,
 minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej 
1800 m2,
 proponowan¹ zasadê podzia³u na dzia³ki przedstawia rysunek planu,
 dopuszcza siê ³¹czenie w/w dzia³ek,
2) w granicach terenu wyznaczonego cile okrelonymi liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹ warunki
zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym
charakterze,
3) zabudowa terenu skoncentrowana jest na obszarach
ograniczonych liniami zabudowy i oparta na kompozycji budynków zgrupowanych wokó³ wewnêtrznych dróg, placów i ci¹gów pieszych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ wysok¹,
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4) w granicach terenów budowlanych, dla wybranych
obszarów oznaczonych na rysunku planu, obowi¹zuj¹ szczególne formy zagospodarowania, w tym
zakaz zabudowy, nakaz utrzymania charakteru terenu biologicznie czynnego, ochrona elementów rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
5) obowi¹zuje zakaz lokowania funkcji uci¹¿liwych dla
rodowiska, a ewentualna uci¹¿liwoæ zwi¹zana z
przeznaczeniem terenu lub prowadzon¹ dzia³alnoci¹ winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³ prawny,
6) w projekcie budowlanym, zwi¹zanym z uzyskaniem
pozwolenia na budowê dla terenów, o których mowa
w pkt 1, obowi¹zuje wykonanie projektu zieleni.
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê budowê elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, uzasadnionej funkcjonowaniem
obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
§7
1. Wyznacza siê w planie granice biologicznie czynnych
terenów otwartych nieprzeznaczonych pod zabudowê.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów zieleni, wymienionych w pkt 1, przyjmuje siê funkcjê biocenotyczn¹, estetyczn¹ i rekreacyjno  wypoczynkow¹.
3. Dla terenów otwartych dopuszcza siê inne przeznaczenie, nie ograniczaj¹ce przeznaczenia podstawowego
terenów zieleni.
4. Dla terenów otwartych dopuszcza siê kontynuacjê dotychczasowego sposobu u¿ytkowania rolniczego i
zwi¹zanego z rolnictwem.
5. Dla terenów, o których mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) obowi¹zuje zakaz zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów
i urz¹dzeñ, których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem:
 obiektów ma³ej architektury,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 obiektów architektury parkowej.
2) dopuszcza siê budowê obiektów architektury parkowej na nastêpuj¹cych warunkach:
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni terenu nie mo¿e przekraczaæ 2%,
 powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu
nie mo¿e przekraczaæ 100 m2,
 dopuszczalna zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca kontynuowanie, w zakresie skali,
proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu.
6. Forma i konstrukcja obiektów, o których mowa w ust. 5,
nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na funkcjonowanie
obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.
§8
1. Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne pochodzenia mineralnego o ³¹cznej powierzchni
85,12 ha.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹ u¿ytki rolne klasy IVa o powierzchni 6,09 ha i klasy IVb o powierzchni 48,2 ha, oraz u¿ytki rolne klasy V o powierzchni 23,16 ha i klasy VI o powierzchni 7,67 ha.
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§9

1. Wyznacza siê w planie strefê OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, oznaczon¹ na
rysunku planu i obejmuj¹c¹ obszar stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego
w zakresie ochrony dóbr kultury.
2. Dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania i zmiany sposobu u¿ytkowania terenu, w zakresie ka¿dorazowo okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
§ 10
1. W celu umo¿liwienia zapewnienia ochrony rodowiska i zdrowia ludzi przed uci¹¿liwociami drogi wojewódzkiej wyznacza siê strefê ochronn¹ wzd³u¿ trasy
drogi nr 210.
2. Linie rozgraniczaj¹ce teren strefy ochronnej ustala siê
po obu stronach drogi, o której mowa w ust. 1, w odleg³oci 100 m od osi pasa drogowego.
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 2, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) obowi¹zuje zakaz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym pobytem
dzieci i m³odzie¿y oraz zabudowy zwi¹zanej z przeznaczeniem rekreacyjno  wypoczynkowym,
2) dopuszcza siê lokalizacjê innej zabudowy mieszkaniowej, poza wymienion¹ w pkt 1, w odleg³oci nie
bli¿ej ni¿ 50 m do zewnêtrznej krawêdzi jezdni,
3) dopuszcza siê zmniejszenie odleg³oci, o której
mowa w pkt 2, pod warunkiem wykonania na koszt
inwestora urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami i normami,
4) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasi¹gu oddzia³ywania akustycznego uk³adu drogowego winny byæ wyposa¿one w rodki
techniczne chroni¹ce przed tymi uci¹¿liwociami,
5) rolniczy sposób u¿ytkowania gruntów jest dopuszczalny poza pasem o szerokoci 25 m od krawêdzi
jezdni.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów zabudowy
us³ugowo  mieszkaniowej
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu granice terenów przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ i mieszkaniow¹.
2. Dla terenu, oznaczonego symbolem TB4um, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ug turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych i nieuci¹¿liwych us³ug rzemielniczych wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  teren zabudowy
mieszkaniowej,
2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnosto-
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j¹cym, bliniaczym, szeregowym lub zespó³ takich
budynków z mo¿liwoci¹ realizacji jako przedsiêwziêcia zintegrowanego,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 30%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 40%,
 minimalna iloæ drzew koroniastych: 3 sztuki/1000
m2 powierzchni terenu,
 minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy
dzia³ki od strony terenów publicznych (od strony
dróg, placów i zielonych terenów otwartych): 5 sztuk/
100 mb,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju
u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji
budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego
(od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 15o-50o,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K3DGL, bezporednio lub
poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, w iloci min. 1 miejsce postojowe/1
mieszkanie,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: kszta³towane w formie zieleni izolacyjno  krajobrazowej
biologicznie czynne tereny (w granicach terenu
TB4.5), tereny strefy OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w granicach terenu TB4.3, TB4.4 i TB4.6).
3. Dla terenów, oznaczonych symbolem TB5um i TB6um,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenów:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ug turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych i nieuci¹¿liwych us³ug rzemielniczych wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
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 przeznaczenie dopuszczalne  teren zabudowy
mieszkaniowej,
2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym, bliniaczym, szeregowym lub zespó³ takich
budynków z mo¿liwoci¹ realizacji jako przedsiêwziêcia zintegrowanego,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 20%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 50%,
 minimalna iloæ drzew koroniastych: 3 sztuki/1000
m2 powierzchni terenu,
 minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy
dzia³ki od strony terenów publicznych (od strony
dróg, placów i zielonych terenów otwartych): 5 sztuk/
100 mb,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju
u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji
budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego
(od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 15°-50°,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K3DGL, bezporednio lub
poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, w iloci min. 1 miejsce postojowe/1
mieszkanie,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: tereny strefy OW wzglêdnej ochrony archeologiczno
 konserwatorskiej podlegaj¹ce ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w granicach terenu
TB5.2, TB5.3, TB5.4, TB6).
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Rozdzia³ 4
Ustalenia dla terenów zabudowy
us³ugowej z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
§ 12
1. Dla terenów, oznaczonych symbolem TB2u, TB3u i
TB9u, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ug turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych, handlu i us³ug rzemielniczych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  towarzysz¹ca zabudowa mieszkaniowa.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym, bliniaczym, szeregowym lub zespó³ takich
budynków z mo¿liwoci¹ realizacji jako przedsiêwziêcia zintegrowanego,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 30%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 40%,
 minimalna iloæ drzew koroniastych: 3 sztuki/1000
m2 powierzchni terenu,
 minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy dzia³ki od strony terenów publicznych (od
strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): 5 sztuk/100 mb,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu
przy budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 15°-50°,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony, odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4
d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od
strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
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 dojazd: od drogi lokalnej K2DGL, K3DGL i K4DGL, bezporednio lub poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug, w iloci min. 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: kszta³towane w formie zieleni izolacyjno  krajobrazowej biologicznie czynne tereny, nieprzeznaczone pod zabudowê (w granicach terenu TB2.5, TB2.6, TB3.1, TB3.3,
TB9.5, TB9.6 i TB9.7);obowi¹zuj¹ ograniczenia lokalizacji zabudowy w strefie ochronnej trasy drogi nr 210
zgodnie z ustaleniami § 10.
Rozdzia³ 5
Ustalenia dla terenów zabudowy us³ugowej
§ 13
1. Wyznacza siê na rysunku planu granice terenów przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹.
2. Dla terenów, oznaczonych symbolem TB7u i TB8u,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenów:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ug turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych i handlu wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
2) Dla terenów, o których mowa w ust. 3, obowi¹zuj¹
warunki zabudowy jak dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 30%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 40%,
 architektura zalecana: zabudowa o cechach regionalnych, uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie
lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 architektura dopuszczalna: zabudowa o wysokim
standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do
lokalnych tradycji budowlanych i charakteru miejscowego kulturowego krajobrazu rolniczego,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy
budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu
przy budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
7,0 m,
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 kszta³t dachu zalecany: dach symetryczny dwu- lub
wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych o k¹cie pochylenia dachu 15°-50°,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka
lub inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K4DGL,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: objêty ochron¹ przed zmian¹ sposobu u¿ytkowania teren biologicznie czynny (teren TB8.2); kszta³towane
w formie zieleni izolacyjno  krajobrazowej biologicznie czynne tereny, nieprzeznaczone pod zabudowê (w granicach terenu TB7 i TB8.1).
3. Dla terenu, oznaczonego symbolem TB10u i TB11u,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ug turystycznych, hotelarskich, pensjonatowych, handlu i us³ug rzemielniczych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ takich budynków z mo¿liwoci¹
realizacji jako przedsiêwziêcia zintegrowanego,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 30%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 40%,
 minimalna iloæ drzew koroniastych: 3 sztuki/1000
m2 powierzchni terenu,
 minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy dzia³ki od strony terenów publicznych (od
strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): 5 sztuk/100 mb,
 architektura zalecana: zabudowa o cechach regionalnych, uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie
lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 architektura dopuszczalna: zabudowa o wysokim
standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do
lokalnych tradycji budowlanych i charakteru miejscowego kulturowego krajobrazu rolniczego,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ówne-

go (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 7,0 m,
 kszta³t dachu zalecany: dach symetryczny dwu- lub
wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu zalecany: 15o-50o,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci
fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka
lub inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od strony
dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K4DGL, bezporednio lub
poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: kszta³towane w formie zieleni izolacyjno  krajobrazowej biologicznie czynne tereny, nieprzeznaczone pod zabudowê (w granicach terenu TB11).
Rozdzia³ 6
Ustalenia dla terenów zabudowy us³ugowej,
przemys³owej i produkcyjnej rzemielniczej
§ 14
1. Wyznacza siê w planie granice terenów przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹, przemys³ow¹ i produkcyjn¹ rzemielnicz¹ oznaczone na rysunku planu symbolem TB1upr, TB12upr, TB13upr i TB14upr.
2. Dla terenów, o których mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja terenów:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
us³ugowej, przemys³owej i produkcyjnej rzemielniczej wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyczne,
hotelarskie, pensjonatowe i us³ugi handlu.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
 typ zabudowy: zabudowa w uk³adzie wolnostoj¹cym lub zespó³ takich budynków z mo¿liwoci¹
realizacji jako przedsiêwziêcia zintegrowanego,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalna intensywnoæ zabudowy: 30%,
 minimalny udzia³ terenów zieleni w powierzchni
dzia³ki: 40%,
 minimalna iloæ drzew koroniastych: 3 sztuki/1000
m2 powierzchni terenu,
 minimalna iloæ drzew koroniastych wzd³u¿ granicy dzia³ki od strony terenów publicznych (od
strony dróg, placów i zielonych terenów otwartych): 5 sztuk/100 mb,

 1781 

Poz. 809

 architektura zalecana: zabudowa o cechach regionalnych, uwzglêdniaj¹ca, w zakresie skali, proporcji, rodzaju u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych, charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu,
 architektura dopuszczalna: zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, pozbawiona elementów
dysharmonijnych w zakresie skali, proporcji, rodzaju
u¿ytych materia³ów i zastosowanego detalu architektonicznego, w stosunku do lokalnych tradycji budowlanych i charakteru miejscowego kulturowego krajobrazu rolniczego,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku g³ównego (od
strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku):
0,60 m,
 maksymalna wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku): 0,30 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego: 10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 10,0 m,
 kszta³t dachu zalecany: dach symetryczny dwu- lub
wielospadowy o jednakowym k¹cie pochylenia i sta³ym poziomie okapów dla g³ównych po³aci dachowych
o k¹cie pochylenia dachu 15°-50°,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne z jednej strony,
odstêp od koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci
fasady,
 materia³ pokrycia i kolor dachu zalecany: dachówka
lub inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych (od strony
dróg, placów i zielonych terenów otwartych): jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K3DGL i K4DGL, bezporednio lub poprzez uk³ad dróg wewnêtrznych,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w
iloci min. 2 miejsca postojowe/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
 szczególne formy zagospodarowania terenu: objête
ochron¹ przed zmian¹ sposobu u¿ytkowania tereny
biologicznie czynne (teren TB1.5); kszta³towane w formie zieleni izolacyjno  krajobrazowej biologicznie czynne tereny, nieprzeznaczone pod zabudowê (w granicach terenu TB12.1,TB12.4, TB12.5, TB13.3, TB13.5,
TB13.9 i TB14.4).
Rozdzia³ 7
Zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej
§ 15
1. Dla obs³ugi komunikacyjnej projektowanego obszaru
wyznaczono na rysunku planu linie rozgraniczaj¹ce
dróg.
2. Na rysunku planu okrelono charakterystyczne profile
pod³u¿ne i rzêdne wysokociowe projektowanych
dróg.
3. Konieczne przekroczenia uk³adem drogowym istniej¹cych cieków wodnych, wymagaj¹ zachowania ca³ego
przekroju koryta cieku, od dna do jego górnej krawêdzi.
4. Ustalenia szczegó³owe dla projektowanych dróg i ulic:
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K1DWG  istniej¹ca droga wojewódzka nr 210 S³upsk
 Ustka, droga g³ówna G1/2:
a) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 40,0 m,
b) zakaz wykonywania zjazdów poza skrzy¿owaniem
ustalonym w planie,
c) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej,
krawêdzi jezdni co najmniej 20 m,
d) dla zabudowy lokalizowanej wzd³u¿ drogi obowi¹zuj¹ ustalenia § 10, dotycz¹ce wyznaczenia strefy
ochronnej.
K2DGL  projektowana droga gminna, droga lokalna
klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 15,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  6,0 m,
d) szerokoæ chodników  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
K3DGL  projektowana droga gminna, droga lokalna
klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 15,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  6,0 m,
d) szerokoæ chodników  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
K4DGL  projektowana droga gminna, droga lokalna
klasy L1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach
rozgraniczaj¹cych LR = 15,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  6,0 m,
d) szerokoæ chodników  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m.
5. Ustalenia dla dróg dojazdowych wewnêtrznych klasy D:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 10,0 m,
b) drogi dojazdowe nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu
do rzêdnych wysokociowych i profili pod³u¿nych
dróg publicznych, okrelonych na rysunku planu,
c) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
d) szerokoæ jezdni  5,0 m,
e) szerokoæ chodników  2,0 m,
f) zjazdy  dopuszczalne,
g) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
h) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 6 m,
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i) dopuszcza siê wy³¹cznie przepuszczaln¹ nawierzchniê jezdni,
j) w pasie drogowym zieleñ wysoka towarzysz¹ca w
iloci minimum 5 sztuk drzew koroniastych/100 mb
trasy drogi.
6. Adaptuje siê trwale istniej¹ce drogi gruntowe z towarzysz¹c¹ im zieleni¹ jako ci¹gi piesze lub pieszo-jezdne z dopuszczeniem ich modernizacji przy zastosowaniu wy³¹cznie przepuszczalnych nawierzchni oraz przy
zachowaniu przydro¿nych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
Rozdzia³ 8
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 16
1. Dla obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej projektowanego obszaru wyznaczono na rysunku planu
trasy jej przebiegu.
2. Zaopatrzenie w wodê:
1) zaopatrzenie z wodoci¹gu komunalnego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) na rysunku planu okrelono:
 przebieg tras infrastruktury wodoci¹gowej,
 lokalizacjê ujêcia wody.
3. Odprowadzenie cieków:
1) obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
2) obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno  ciekowej,
3) odprowadzenie cieków wy³¹cznie do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych
przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
4) na rysunku planu okrelono:
 przebieg tras infrastruktury sanitarnej,
 lokalizacjê przepompowni cieków.
4. Odprowadzenie wód opadowych:
1) wody opadowe odprowadzane w sposób zorganizowany do gruntu z utwardzonych powierzchni dróg,
placów i parkingów, winny byæ podczyszczone (piaskowniki itp.) w stopniu okrelonym obowi¹zuj¹cymi przepisami,
2) obowi¹zuje zakaz odprowadzania w sposób zorganizowany wód opadowych do wód powierzchniowych,
3) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
opadowych z dróg i placów w sposób niezorganizowany, w tym poprzez stosowanie przepuszczalnej nawierzchni,
5) dla terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym drogi
wojewódzkiej obowi¹zuje nakaz odprowadzania
wód opadowych w sposób niezale¿ny od systemu
odwodnienia drogi.
5. Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne w
oparciu o ekologiczne czynniki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
6. Zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o ekologiczne czynniki grzejne: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

2) obowi¹zuje zakaz stosowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych,
3) na rysunku planu okrelono:
 przebieg tras infrastruktury elektroenergetycznej,
 lokalizacjê stacji transformatorowych.
8. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej, na zasadach
ustalonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
9. Usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym.
10. W pasie drogowym drogi wojewódzkiej przebiega
istniej¹cy kabel telekomunikacyjny dalekosiê¿ny.
Rozdzia³ 9
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
§ 17
Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w
momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe
§ 18
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) 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.
2) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w §1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 19
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Ustka Nr IV/26/1994 z dnia 4 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 38, poz. 210 z 30 listopada
1994 r.).
§ 20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

810
UCHWA£A Nr LI/412/2002
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gocicino
w gminie Wejherowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
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Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12, poz.
136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 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, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48 poz. 552; Nr 62, poz. 62,
718, z 2001 r. Nr 109, poz. 1157) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla fragmentu wsi Gocicino, który dotyczy fragmentu dzia³ki nr 383/4 poza obszarem lenym oraz
odcinka drogi gminnej nr ew. 395 przylegaj¹cego do tej
dzia³ki; o ³¹cznej powierzchni 5,23 ha.
USTALENIA OGÓLNE:
1. Ustala siê podzia³ terenu na 2 tereny (01-02) oraz 2 drogi, gdzie:
1) jednostka nr 01  zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji us³ugowej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN,U),
2) jednostka nr 02  zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji us³ugowej (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN,U),
3) KD 1  droga dojazdowa gminna o szerokoci minimalnej 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych (oznaczenie w za³¹czniku graficznym KD1)
4) KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 w liniach
rozgraniczaj¹cych (oznaczenie w za³¹czniku graficznym KW).
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE  KARTY TERENU:
GMINA WEJHEROWO, FRAGMENT WSI GOCICINO
MIESJCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU
DZIA£KI NR 384 I FR. DZ. NR 395 OBR. GOSCICINO
NUMER TERENU 01
1. POWIERZCHNIA TERENU W HEKTARACH: 1,73
KARTA TERENU
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN, U
Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa
Funkcja uzupe³niaj¹ca: us³ugi
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, z dopuszczeniem us³ug nie w tym samym budynku lub budynku wolnostoj¹cym,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki  1000 m2;
c) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,
d) budynek mieszkalny nale¿y posadowiæ kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, za wyj¹tkiem budynków
naro¿nikowych,
e) nale¿y wprowadziæ ujednolicone formy ogrodzeñ,
o wysokoci nie przekraczaj¹cej 1,2 m lub ¿ywop³oty od strony dróg dojazdowych,
f) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
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g) dopuszczalne maksymalne pokrycie terenu zabudow¹  50%;
h) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
i) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogami KW i KD1, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w
g³¹b dzia³ki;
j) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0
m;
k) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
l) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
m) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
n) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
o) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
p) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21o, maksymalnie 45o;
q) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu.
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
a) obs³uga w zakresie komunikacji:
 droga publiczna dojazdowa KD1;
 droga wewnêtrzna KW;
 miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci
nieruchomoci;
b) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg KD1 lub
KW;
c) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg KD1 lub KW;
d) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty budowlane nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
e) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu;
f) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) nale¿y zachowaæ co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej;
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie zadrzewienia,
dopuszcza siê wprowadzenie nowych nasadzeñ
zgodnie z warunkami siedliskowymi;
c) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
d) zasiêg ewentualnego szkodliwego i uci¹¿liwego oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi projektowanych jednostek, prowadz¹cych us³ugow¹ dzia³al-
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noæ gospodarcz¹, nie mo¿e wykraczaæ poza granice
terenów zajmowanych przez te jednostki. Wymagane
jest bezwzglêdne zachowanie dopuszczalnych natê¿eñ
ha³asu, wibracji oraz stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza w granicach wartoci dopuszczalnych dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie ustala siê.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
USTALENIA STAWKI PROCENTOWEJ
Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%

GMINA WEJHEROWO, FRAGMENT WSI GOCICINO
MIESJCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU
DZIA£KI NR 384 I FR. DZ. NR 395 OBR. GOSCICINO
NUMER TERENU 02
1. POWIERZCHNIA TERENU W HEKTARACH: 2,62
KARTA TERENU
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
MN, U
Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa
Funkcja uzupe³niaj¹ca: us³ugi
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, z dopuszczeniem us³ug nie w tym samym budynku lub budynku wolnostoj¹cym,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki  1000 m2;
c) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,
d) budynek mieszkalny nale¿y posadowiæ kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi, za wyj¹tkiem budynków
naro¿nikowych,
e) nale¿y wprowadziæ ujednolicone formy ogrodzeñ,
o wysokoci nie przekraczaj¹cej 1,2 m lub ¿ywop³oty od strony dróg dojazdowych,
f) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych;
g) dopuszczalne maksymalne pokrycie terenu zabudow¹  50%;
h) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
i) linie zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y):
 min. 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi KD1, z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 min. 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi KW, z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
 min. 10,0 m od krawêdzi lasu, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
j)dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m;
k) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
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l) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
m) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m;
n) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
o) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
p) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: minimalnie
21o, maksymalnie 45o;
q) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu.
4.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
a) obs³uga w zakresie komunikacji:
 droga publiczna dojazdowa KD1;
 droga wewnêtrzna KW;
 miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci
nieruchomoci;
b) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg KD1 lub
KW;
c) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg KD1 lub KW;
d) odprowadzenie cieków sanitarnych: do szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników do czasu wykonania
zbiorczej kanalizacji sanitarnej; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty budowlane nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ, a
zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ;
e) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu;
f) odprowadzenie odpadów sta³ych: po segregacji wg
grup asortymentowych musz¹ byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5.WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) nale¿y zachowaæ co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej;
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce na terenie zadrzewienia,
dopuszcza siê wprowadzenie nowych nasadzeñ
zgodnie z warunkami siedliskowymi;
c) na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
d) zasiêg ewentualnego szkodliwego i uci¹¿liwego oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi projektowanych jednostek, prowadz¹cych us³ugow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenów zajmowanych przez te jednostki. Wymagane jest bezwzglêdne zachowanie dopuszczalnych
natê¿eñ ha³asu, wibracji oraz stê¿enia zanieczyszczeñ
powietrza w granicach wartoci dopuszczalnych dla
terenów zabudowy mieszkaniowej.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie ustala siê.
7. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
8. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
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9. USTALENIA STAWKI PROCENTOWEJ
Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%
KARTY DRÓG:
GMINA WEJHEROWO, FRAGMENT WSI GOCICINO
MIESJCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU
DZIA£KI NR 384 I FR. DZ. NR 395 OBR. GOSCICINO
NUMER TERENU KD 1
1. POWIERZCHNIA TERENU W HEKTARACH: 0,53
KARTA DROGI
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Droga publiczna dojazdowa
3. MINIMALNA SZEROKOÆ PASA TECHNICZNEGO W
LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
min. 10,0 m
4. MIEJSCA PARKINGOWE.
Nie przewiduje siê
5. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie ustala siê
7. INNE ZAPISY
a) dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
GMINA WEJHEROWO, FRAGMENT WSI GOCICINO
MIESJCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU
DZIA£KI NR 384 I FR. DZ. NR 395 OBR. GOSCICINO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NUMER TERENU KW
POWIERZCHNIA TERENU W HEKTARACH: 0,35 KARTA DROGI
FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Droga wewnêtrzna
MINIMALNA SZEROKOÆ PASA TECHNICZNEGO W
LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
min. 8,0 m
MIEJSCA PARKINGOWE.
Nie przewiduje siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
a) dopuszcza siê now¹ lokalizacjê, przebudowê, rozbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ obs³ugi in¿ynieryjnej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
§2

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jed-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

noczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y
na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Wejherowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan 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,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja
1992 r. we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
Przewodniczacy
Rady Gminy Wejherowo
W. Mathea
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Gdañsk, dnia 17 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/408-A/1839/13/2000/2002/II/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. 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)
na wniosek
z dnia 14 maja 2002 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Bytowie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770565303
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 23 listopada 2000 r. Nr
OGD  820/408-A/11/II/2000/BP w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at,
zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a,
ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres
do dnia 30 czerwca 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/79/408/U/1/98/BT z dnia 25
wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr WCC/79A/
408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000 r. oraz Nr WCC/
79C/408/W/OGD/2002/BP z dnia 7 maja 2002 r.;
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/85/408/U/1/98/
BT z dnia 25 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr
PCC/85A/S/408/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999 r. oraz Nr
PCC/85A/408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000 r.,
ustali³o (drug¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 23 listopada 2000 r.
Nr OGD  820/408-A/11/II/2000/BP, z pierwotnym terminem obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 31 maja 2002 r.
Pismem z dnia 14 maja 2002 r. (data wp³ywu 15 maja
2002 r.) Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o zmianê decyzji Prezesa URE z dnia 23 listopada 2000 r. w zakresie okrelonego t¹ decyzj¹ okresu obowi¹zywania bazowych cen i
stawek op³at zawartych w taryfie w taki sposób, aby okres
ten zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 czerwca 2002 r.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
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.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem za przed³u¿eniem okresu obowi¹zywania drugiej taryfy dla ciep³a
przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w (drugiej) taryfie dla ciep³a pozwoli na
dalsze ich stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej
toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (trzeciej) taryfy dla ciep³a.
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).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Przemys³owa 5
77-100 Bytów
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a

812

Gdañsk, dnia 27 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/408-A/8/2002/III/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, 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 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 28 marca 2002 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Bytowie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 770565303
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Przedsiêbiorstwem
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 (-5,20%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 3,90 %,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
nastêpnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 0,44 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 0,41 %,
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 3  do dnia 30
czerwca 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/79A/408/U/1/98/BT z
dnia 25 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr
WCC/79A/408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000
r. oraz Nr WCC/79C/408/W/OGD/2002/BP z dnia 7
maja 2002 r.;
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/85/S/408/U/
1/98/BT z dnia 25 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/85/S/408/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999
r. oraz Nr PCC/85A/408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000 r. w dniu 29 marca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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). Przedsiêbiorstwo
przy ustalaniu bazowych cen i stawek op³at uwzglêdni³o
równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglêdzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 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.
Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw
uwzglêdniono przede wszystkim wzrost kosztów paliwa
(mia³u i gazu ziemnego), remontów, energii elektrycznej
oraz podatków i op³at, w tym podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych bezporednio z wytwarzania oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a.
Jednoczenie Prezes URE, maj¹c na wzglêdzie przepis
art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) ustawy  Prawo energetyczne
ustali³ dla Przedsiêbiorstwa wspó³czynniki korekcyjne Xr
odpowiednio dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciep³a  w wysokoci 0,44 % oraz dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 0,41 %. Wspó³czynniki korekcyjne Xr zosta³y za ustalone adekwatnie do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa
oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w nastêpnym roku w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy. Wp³yw na okrelenie powy¿szych wspó³czynników korekcyjnych mia³ fakt, i¿ zatwierdzona taryfa
dla ciep³a obejmuje koszty wynikaj¹ce z nak³adów ponoszonych na realizacjê zadañ remontowych, zawartych w
przed³o¿onym planie remontów, które to obecnie i w przysz³oci winny wp³ywaæ na wzrost efektywnoci gospodarowania oraz spadek kosztów prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr, okrelonych w punkcie 3 w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Ustalaj¹c wysokoæ powy¿szych wspó³czynników Prezes URE zapewni zrównowa¿enie interesów Przedsiêbiorstwa, jak i jego odbiorców.
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W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania (do dnia 30 czerwca
2002 r.) bazowych cen i stawek op³at zawartych w decyzji z dnia 23 listopada 2002 r. Nr OGD-820/408-A/11/
II/2000/BP, zmienionej decyzj¹ z dnia 17 maja 2002 r.
Nr OGD-820/408-A/1839/13/2000/2002/II/SK.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o.
ul. Przemys³owa 5
77-100 Bytów
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 27 maja 2002 r.
Nr OGD-820/408-A/8/2002/III/SK
SPIS TRECI:
Czêæ I  Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w
taryfie
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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
Czeæ 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. z 1997 r. 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. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytowie, zwane dalej MPEC Bytów,
 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,
 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,
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 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,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
 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  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:
 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,
2. Objanienia skrótów u¿ywanych w taryfie:
ród³o 1  Kot³ownia Rejonowa Nr 1 zlokalizowana w
Bytowie przy ul. Przemys³owej 5, z której ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia mia³u
wêglowego oraz paliwa gazowego.
ród³o 2  Kot³ownia Osiedlowa Nr 2 zlokalizowana w
Bytowie przy ul. Kociuszki 26, wyposa¿ona w uk³ad
pomiarowo-rozliczeniowy, dla której zamówiona moc
cieplna nie przekracza 1 MW, z której ciep³o w postaci
gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego.
ród³o 3  18 lokalnych kot³owni gazowych zlokalizowanych w Bytowie, wyposa¿onych w uk³ad pomiaro-
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wo-rozliczeniowy, z których ciep³o w postaci gor¹cej
wody pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
MPEC Bytów prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/79A/408/U/1/98/BT z
dnia 25 wrzenia 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr
WCC/79A/408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000
r. oraz Nr WCC/79C/408/W/OGD/2002/BP z dnia 7
maja 2002 r.;
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/85/S/408/U/
1/98/BT z dnia 25 wrzenia 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/85/S/408/U/3/99 z dnia 23 lipca 1999
r. oraz Nr PCC/85A/408/W/3/2000/MJ z dnia 8 listopada 2000 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa A.1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ MPEC
Bytów i przez niego eksploatowane.
Grupa A.2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
MPEC Bytów i przez niego eksploatowane oraz instalacje
odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane.
Grupa B.1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ MPEC Bytów i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane. Urz¹dzenia
pomiarowe stanowi¹ w³asnoæ odbiorcy i s¹ przez niego
eksploatowane.
Grupa B.2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ MPEC Bytów i przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane. Urz¹dzenia
pomiarowe stanowi¹ w³asnoæ MPEC Bytów i s¹ przez
niego eksploatowane.
Grupa C  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze za tymi
wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ MPEC Bytów i przez niego eksploatowane.
Grupa D  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle 2, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane, oraz
w s¹siednich obiektach.
Grupa E  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle 3, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie w którym jest ono zlokalizowane.
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C¿êæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at.
Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto:

Grupa
odbiorców

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

A.1
A.2
B.1
B.2
C

56 117,40
56 117,40
56 117,40
56 117,40
56 117,40

Rata
miesiêczna
4 676,45
4 676,45
4 676,45
4 676,45
4 676,45
Grupa
odbiorców
D
E

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa stawka op³aty
sta³ej za us³ugi
przesy³owe [z³/MW]
rata
miesiêczna
1 123,43
1 242,64
784,56
857,21
1 350,42

roczna
17,84
17,84
17,84
17,84
17,84

13 481,16
14 911,68
9 414,72
10 286,52
16 205,04

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
7 108,77
7 449,16

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
4,85
4,86
3,82
3,84
4,98

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna
83,16
83,16
83,16
83,16
83,16

rata
miesiêczna
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]
10,47
10,47
10,47
10,47
10,47

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]
28,09
27,52

Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto *:

Grupa
odbiorców

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

A.1
A.2
B.1
B.2
C

68 463,23
68 463,23
68 463,23
68 463,23
68 463,23

rata
miesiêczna
5 705,27
5 705,27
5 705,27
5 705,27
5 705,27

Grupa
odbiorców
D
E

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

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

21,76
21,76
21,76
21,76
21,76

16 477,02
18 192,25
11 485,96
12 549,55
19 770,15

rata
miesiêczna
1 370,58
1 516,02
957,16
1 045,80
1 647,51

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
8 672,70
9 087,98

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
5,92
5,93
4,66
4,68
6,08

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna
101,46
101,46
101,46
101,46
101,46

rata
miesiêczna
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]
12,77
12,77
12,77
12,77
12,77

Stawka op³aty za
ciep³o [z³/GJ]
34,27
33,57

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
4.2.1. MPEC Bytów nie planuje przy³¹czenia nowych odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie 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.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie bêdzie 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 4.2.1.
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Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at

REGON: 192058217
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem

5.1.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:
 niedotrzymania przez MPEC Bytów standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

postanawiam

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
po jej opublikowaniu 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
W. Kocielski
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Gdañsk, dnia 16 maja 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1737-A/1809/8/2001/2002/I/JK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
1997 r. 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, Nr 103, poz. 1099 oraz z
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802)
na wniosek
z dnia 14 maja 2002 r.
Dalkia Sopot
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci
z siedzib¹ w Sopocie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny

zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 19 stycznia 2001 r. Nr OGD820/1737-A/6/2001/I/WP w zakresie ustalonego w niej
okresu obowi¹zywania bazowych cen zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ (pierwszej) taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do
dnia 31 lipca 2002 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesjê na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/937/1737/W/3/2000/ZJ z dnia 22 listopada 2000 r., ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która
zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 19
stycznia 2001 r. Nr OGD-820/1737-A/6/2001/I/WP z pierwotnym terminem obowi¹zywania bazowych cen zawartych w taryfie do dnia 31 maja 2002 r.
Pismem z dnia 14 maja 2002 r. (data wp³ywu 14 maja
2002 r.) Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o zmianê decyzji Prezesa URE z dnia 19 stycznia 2001 r. Nr OGD-820/1737-A/
6/2001/I/WP, w zakresie okrelonego t¹ decyzj¹ okresu
obowi¹zywania bazowych cen zawartych w taryfie w taki
sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do dnia 31 lipca 2002 r., uzasadniaj¹c, i¿ w dniu 10 maja 2002 r. zakoñczono sporz¹dzanie sprawozdania finansowego spó³ki za
rok obrotowy 2001 co wyd³u¿y³o opracowanie i z³o¿enie
nowej taryfy. Aktualnie Przedsiêbiorstwo opracowuje
wniosek o zatwierdzenie drugiej taryfy dla ciep³a.
Z uwagi na treæ powy¿szego pisma Prezes URE uzna³,
i¿ jest to wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji z dnia 19 stycznia 2001 r. Nr OGD-820/1737-A/6/2001/
I/WP w sprawie zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciep³a,
w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen. W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie
art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej
decyzji.
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.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem za przed³u¿eniem okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych cen zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie.
W tym stanie rzeczy postanowi³am orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowe-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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go  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).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki - Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa URE powinno czyniæ
zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji
i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji
w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Dalkia Sopot Sp. z o.o.
ul. Polna 62
81-740 Sopot
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a

§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXVIII/351/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych na terenie miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 5, poz. 92).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 23 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
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UCHWA£A Nr XLIII/394/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie podzia³u miasta na okrêgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym z okrêgów.
Na podstawie art. 90 ust. 2, art. 91 i art. 92 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602, zm. Dz. U. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) na
wniosek Prezydenta Miasta Tczewa Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

814

§1

UCHWA£A Nr XLIII/392/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2002 r.

Dokonuje siê podzia³u miasta na 4 okrêgi wyborcze
dla wyboru Rady Miejskiej oraz ustala siê ich numery,
granice i liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu
jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za wykonanie czynnoci urzêdowych na
terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95 poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Finansowo- Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:

§2
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie mieci siê w budynku Urzêdu Miejskiego w Tczewie Pl. Marsza³ka J. Pi³sudskiego Nr 1.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIII /394/ 2002
z dnia 23 maja 2002 r.

Numer
okrêgu
1
I

II

III

IV

Granice okrêgu
(nazwa osiedla oraz nazwy ulic w osiedlu)
2
Osiedla: Staszica, Zatorze, Stare Miasto
ulice: Bosmañska, Czatkowska, Ch³opska, Dokerów, Flisaków, Nizinna,
Okrêtowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Retmañska, Robotnicza, Rzemielnicza, Spó³dzielcza, Stoczniowców, Wilana, Za Portem,
El¿biety, Kolejowa, Krucza, £¹kowa, M³yñska, Pó³wiejska, Prosta, Wierzbowa, Wilcza, Za Dworcem, ¯u³awska, J. D¹browskiego, Jana z Kolna, Kopernika, Królowej Jadwigi, Lecha, Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Strzelecka , S³owackiego, Wojska Polskiego do wiaduktu,
1 Maja, Nowa, Obroñców Westerplatte, Sambora, M. Samborówny,
Ks. ciegiennego, Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, Chopina, Dominikañska, Garncarska, Plac Sw. Grzegorza, Plac Gen. J. Hallera, Kocielna,
Krótka, Lipowa, Mestwina, Nad Wis³¹, Okrzei, Podgórna, Rybacka,
Wodna, Zamkowa, Boczna, Kociuszki, Krêta, £azienna, Mickiewicza,
Ogrodowa, Podmurna, Skromna, Stara, Ko³³¹taja, Paderewskiego,
Stroma, W¹ska
Osiedla: Czy¿ykowo, Za Parkiem, Bema, Górki, Kolejarz
ulice: Matejki, Nowowiejska, Starowiejska, Konarskiego, Orkana, Polna,
Baczyñskiego, Czy¿ykowska , Ceglarska, Gen.H. D¹browskiego, Nadbrze¿na, Orzeszkowej, Pu³askiego, Reja, Kochanowskiego, Tetmajera,
Wybickiego, Wyspiañskiego, Ba³dowska, Gen. Bema, Fenikowskiego,
Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Krasiñskiego, Konopnickiej, Kusociñskiego,
Parkowa, B. Prusa, Wincentego Pola, Sienkiewicza, Sportowa, Staszica,
30-go Stycznia, Ks. Bernarda Sychty, Szko³y Morskiej, Wa¿yka, Wybudowanie, Zielona, ¯eromskiego, T. Boya-¯eleñskiego, A. Fredry, W³. Broniewskiego, J.Che³moñskiego, Dygasiñskiego, Biskupa Konstantego
Dominika, K.I. Ga³czyñskiego, B. G³owackiego, K. Borchardta, Kossaka,
Kruczkowskiego, Malczewskiego, A. Frycza-Modrzewskiego, C.K. Norwida, Z. Na³kowskiej, Ks. J.St. Pasierba, Przemys³owa, J. Przybosia, W³.
Reymonta, L. Staffa, J. Stanis³awskiego, Wita Stwosza, J. Tuwima, , St.I.
Witkiewicza, L.Wyczó³kowskiego, G. Zapolskiej. B. Chrobrego, Fabryczna, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Ksiê¿niczki Dobrawy, Mieszka 1,
Piaskowa, Plac Patriotów, Piastowska, Przemys³awa II, Rycerska, Targowa, Wojska Polskiego od wiaduktu Warsztatowa wiêtope³ka
Osiedla: Garnuszewskiego, Nowe Miasto
ulice: Niepodleg³oci, Sobieskiego, Wyzwolenia Saperska Aleja Zwyciêstwa Jednoci Narodu, Sadowa Ch³odna, Gdañska, Kaszubska, Kozia,
Mostowa, Nowy Rynek, Po³udniowa, Pomira, Pomorska
Osiedla: Pr¹tnica, Suchostrzygi
ulice: Kasztanowa, Kwiatowa, Malinowska, Al. Solidarnoci, Topolowa,
Brzozowa, Jaworowa, Jod³owa, Akacjowa, Jarzêbinowa, Armii Krajowej,
Dzia³kowa, Gryfa Pomorskiego, H. Hass, Harcerska, J. Jasiñskiego, W³.
Jurgo, Obroñców Tczewa, Traugutta, Suchostrzygi Dworzec, W³adys³awa Jagie³³y, W³. Andersa, Christiana Andersena, Stefana Batorego, Królowej Bony, Jana Brzechwy, Czerwonego Kapturka, Braci Grimm, Jasia
i Ma³gosi, Kazimierza Jagielloñczyka, Jagielloñska, Lotnicza, Królowej
Marysieñki, Korczaka, Kiliñskiego, Aleja Kociewska, Pinokia, Piotrowo,
Kubusia Puchatka, T. Rejtana, Rokicka, Skarszewska, Zygmunta Starego,
Gen. W³adys³awa Sikorskiego, Suchostrzycka, Szewczyka Dratewki,
Wigury, wirki

Liczba radnych
wybieranych w okrêgu
3

5

5

5

8
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Powiatu w Tczewie na utworzenie dwóch okrêgów wyborczych na terenie miasta Tczewa dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego, jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr XLIII/395/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie porozumienia dotycz¹cego utworzenia okrêgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Powiatu w Tczewie.
Na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, zm.
Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.
971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) uwzglêdniaj¹c propozycjê
Rady Powiatu w Tczewie  Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/395/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 maja 2002 r.

§1
Rada Miejska w Tczewie przyjmuje propozycjê Rady

PODZIA£ POWIATU TCZEWSKIEGO NA OKRÊGI WYBORCZE
DLA WYBORU RADY POWIATU W TCZEWIE NA TERENIE MIASTA TCZEWA

Numer okrêgu
Wyborczego

1

2

Granice okrêgu
Miasto Tczew 1 – osiedla:
Staszica, Zatorze, Stare Miasto, Za Parkiem,
Czy¿ykowo, Bema, Witosa, Kolejarz
Miasto Tczew 2 – osiedla:
Garnuszewskiego, Nowe Miasto,
Suchostrzygi, Pratnica

817

Liczba radnych
wybieranych
w okrêgach
5

7

konuje siê podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustala ich
granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr 257/XLI/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 24 maja 2002 r.
w sprawie podzia³u gminy miejskiej £eba na okrêgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm), art. 89 i art. 92 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
Nr 95, poz. 602 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

§1
W zwi¹zku z wyborami do Rady Miejskiej w £ebie do-

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr 257/XLI/2002
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 24 maja 2002 r.
Nr
okrêgu

GRANICE

Liczba Wybieranych
Radnych

1.

ulice: Abrahama, Derdowskiego, Grunwaldzka, Kopernika, Kocielna, 11-go
Listopada, Olszewskiego, Piekarska, R¹bka, Sienkiewicza, Turystyczna,
Wróblewskiego, Wybrze¿e, Piwna, Plac Dworcowy , Powstañców Warszawy,
Zielona

5
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2.

Ulice: Brzozowa, Che³moñskiego, Kociuszki od Nr 1 do nr 55 , Krótka, Lena,
Matejki, Nad Ujciem, Nadmorska, Westerplatte, Okrzei, Pocztowa,,
Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Tysi¹clecia, Wojska Polskiego, 10go Marca, Zawiszy Czarnego nr 14, 16, 18 i 20 1-go Maja

5

3.

Ulice: Boles³awa Chrobrego , Bema , Grabskiego, Jagieloñska , Kociuszki od nr 56
do koñca, Kwiatkowskiego, Kwiatowa, £¹kowa, Sucharskiego, Mickiewicza,
Mieszka I, Niedzia³kowskiego, Nowêciñska Ogrodowa, Paderewskiego,
Parkowa, Piastów, E.Plater, M. Reja, Starzyñskiego, Teligi, Wysockiego,
Zawiszy Czarnego z wyj¹tkiem nr 14, 16, 18, 20

5

818
UCHWA£A Nr XLIX/1488/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do
rad jednostek pomocniczych.
Na podstawie art. 18, ust. 1, oraz art. 40, ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23,
poz. 220) oraz § 81 ust. 2 Statutu Miasta Gdañska  Uchwa³a Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 101, poz.
1928 z dnia 14 grudnia 2001 r.) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzania
wyborów do rad jednostek pomocniczych na terenie Miasta Gdañska stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
§ 2 Uchwa³y Nr LXII/848/98 Rady Miasta Gdañska z dnia
16 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia organizacji, zakresu dzia³ania oraz trybu przeprowadzania wyborów do
jednostek pomocniczych Miasta Gdañska w postaci dzielnic/osiedli.
§3
1. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z tym, ¿e przepis § 14 ust. 2, pkt 4 Za³¹cznika ma zastosowanie w kadencji nastêpuj¹cej po
kadencji Rady Miasta, w czasie której uchwa³a wesz³a
w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLIX/1488/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 maja 2002 r.
Zasady i tryb przeprowadzania
wyborów do rad jednostek pomocniczych
ROZDZIA£ I
Zasady ogólne
§1
1. Niniejsza uchwa³a okrela zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych w Gdañsku.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Miejskiej Komisji  nale¿y przez to rozumieæ Miejsk¹
Komisjê ds. wyborów w jednostkach pomocniczych
w Gdañsku,
2) obwodowej komisji  nale¿y przez to rozumieæ Obwodow¹ Komisjê ds. wyborów w jednostkach pomocniczych w Gdañsku,
§2
Wybory do rad jednostek pomocniczych zarz¹dzane
s¹ Uchwa³¹ Zarz¹du Miasta Gdañska nie póniej ni¿ 14
dni od dnia wyboru Zarz¹du Miasta Gdañska przez nowo
wybran¹ Radê Miasta Gdañska.
§3
1. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ wolny od pracy,
przypadaj¹cy na co najmniej 60 dzieñ po dniu zarz¹dzenia wyborów.
2. Zarz¹d Miasta okrela:
1) granice i numery okrêgów wyborczych,
2) liczbê mandatów w ka¿dym okrêgu wyborczym wed³ug zasad okrelonych w art. 17 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
3) dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w niniejszej
uchwale.
3. Datê wyborów wraz z kalendarzem wyborczym podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoci w drodze obwieszczenia Miejskiej Komisji.
§4
1. Wybory do danej rady jednostki pomocniczej przeprowadza siê wy³¹cznie na terenie danej jednostki pomocniczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Okrêg wyborczy obejmuje wyborców zamieszka³ych i
zameldowanych na pobyt sta³y na terytorium jednostki pomocniczej.
ROZDZIA£ II
Komisje wyborcze
§5
1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad jednostek
pomocniczych powo³uje siê Miejsk¹ Komisjê i Obwodowe Komisje.
2. Miejsk¹ Komisjê powo³uje Rada Miasta Gdañska nie
póniej ni¿ na 50 dni przed up³ywem kadencji Rady
Miasta i ustala jej regulamin pracy.
3. Obwodowe Komisje powo³uje Miejska Komisja, najpóniej w 20 dniu przed dniem wyborów.
§6
1. W sk³ad Miejskiej Komisji wchodz¹: przewodnicz¹cy,
zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz i cz³onkowie w
liczbie 5.
2. W sk³ad obwodowych komisji wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz i cz³onkowie w liczbie 3.
3. Cz³onkom komisji przys³uguje dieta zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§7
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Do zadañ Miejskiej Komisji nale¿y:
tworzenie obwodów g³osowania,
powo³ywanie obwodowych komisji,
ustalanie regulaminu obwodowych komisji,
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa
wyborczego przez obwodowe komisje,
ustalanie wzorów:
a) pieczêci obwodowych komisji,
b) protokó³ów rejestracji kandydatów,
c) zawiadczeñ dla mê¿ów zaufania,
d) kart do g³osowania,
e) protoko³ów g³osowania i protoko³ów ustalania wyników wyborów,
f) zawiadczeñ o wyborze.
rejestrowanie kandydatów na radnych jednostek pomocniczych,
zarz¹dzenie druku obwieszczeñ,
zarz¹dzenie druku kart do g³osowania,
wydawanie zawiadczeñ mê¿om zaufania kandydatów na radnych,
ustalenie i przekazanie wyników wyborów do rad jednostek pomocniczych Radzie Miasta Gdañska,
wykonywanie innych czynnoci wynikaj¹cych z przepisów niniejszej uchwa³y.
§8

Do zadañ Obwodowych Komisji nale¿y:
1) podanie do wiadomoci wyborców informacji i danych
o kandydatach przez rozplakatowanie obwieszczeñ w
lokalu wyborczym,
2) przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i podanie
ich do wiadomoci publicznej,
5) przekazanie protokó³ów g³osowania Miejskiej Komisji.

§9
Przewodnicz¹cy komisji kieruje pracami komisji oraz
wydaje w razie potrzeby zarz¹dzenia gwarantuj¹ce prawid³ow¹ realizacjê zadañ komisji, o których mowa w § 7
i § 8.
§ 10
Miejsk¹ i Obwodowe Komisje rozwi¹zuje organ, który
je powo³a³.
ROZDZIA£ III
Obwody g³osowania i spisy wyborców
§ 11
W celu przeprowadzenia g³osowania tworzy siê obwody g³osowania obejmuj¹ce do 6000 mieszkañców.
W uzasadnionych przypadkach mo¿na liczbê mieszkañców zmniejszyæ lub zwiêkszyæ.
§ 12
1. Miejska Komisja tworzy obwody g³osowania, ustalaj¹c ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji.
2. Uchwa³ê Miejskiej Komisji o utworzeniu obwodów g³osowania podaje siê do wiadomoci wyborców przez
rozplakatowanie obwieszczeñ najpóniej w 30 dniu
przed dniem wyborów.
§ 13
Prezydent Miasta sporz¹dza spisy wyborców zameldowanych na pobyt sta³y w jednostkach pomocniczych i
przekazuje je obwodowym komisjom.
ROZDZIA£ IV
Zg³aszanie kandydatów
§ 14
1. Kandydowaæ mo¿na tylko w jednostce pomocniczej,
w której siê stale zamieszkuje i jest siê zameldowanym
na pobyt sta³y.
2. Nie mo¿e kandydowaæ na radnego osoba:
1) bêd¹ca radnym Miasta Gdañska,
2) zatrudniona w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku,
3) zatrudniona na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Miasta,
4) zatrudniona na stanowisku zastêpcy kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
§ 15
1. Kandydatów na radnych odrêbnie dla ka¿dej jednostki
pomocniczej, zg³asza siê Miejskiej Komisji najpóniej
w 30 dniu przed dniem wyborów.
2. Zg³oszenie kandydata na radnego zawiera: jego nazwisko, imiê, imiona, wiek, zawód i miejsce zamieszkania
oraz wskazuje jednoczenie jednostkê pomocnicz¹, do
której kandyduje.
3. Zg³oszenie kandydata na radnego mo¿e zawieraæ nazwê organizacji popieraj¹cej jego kandydaturê.
4. Do ka¿dego zg³oszenia kandydatury nale¿y do³¹czyæ
pisemne owiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody
na kandydowanie.
5. Zg³oszenie kandydata na radnego powinno byæ podpisane przez co najmniej 50 wyborców zamieszka³ych
i zameldowanych na pobyt sta³y w danej jednostce pomocniczej.
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6. Wyborca, podpisuj¹c zg³oszenie kandydata na radnego, obok podpisu, podaje czytelnie swoje imiê, nazwisko i numer PESEL oraz adres zamieszkania.
7. Uprawnionymi do sk³adania owiadczeñ w sprawie
zg³oszenia, o którym mowa w ust. 1, s¹ pierwsi trzej
wyborcy, którzy podpisali zg³oszenie kandydata na radnego.
§ 16
1. Miejska Komisja niezw³ocznie rejestruje kandydata na
radnego, sporz¹dzaj¹c protokó³ rejestracji zg³oszenia i
zawiadamia o tym kandydata.
2. Je¿eli zg³oszenie kandydata zawiera wady, komisja
wzywa niezw³ocznie zg³aszaj¹cych do ich usuniêcia w
terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
Je¿eli wskazane wady nie zostan¹ w terminie usuniête, Komisja stwierdza niewa¿noæ zg³oszenia kandydata.
3. Uchwa³ê stwierdzaj¹c¹ niewa¿noæ zg³oszenia kandydata, zg³aszaj¹cy mog¹ zaskar¿yæ do Zarz¹du Miasta
Gdañska, w terminie 3 dni od otrzymania uchwa³y.
Uchwa³a Zarz¹du Miasta podjêta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.
§ 17
1. Wybory przeprowadza siê, je¿eli iloæ zg³oszonych kandydatów jest wiêksza od ustalonej liczby mandatów
dla ca³ej jednostki pomocniczej.
2. Je¿eli w terminie przewidzianym dla zg³oszenia kandydatów nie zostanie zg³oszonych wiêcej kandydatów
ni¿ liczba mandatów w jednostce pomocniczej, Miejska Komisja wzywa wyborców, w sposób zwyczajowo
przyjêty, do zg³oszenia kandydatów.
W takim przypadku termin zg³oszenia ulega przed³u¿eniu o 5 dni.
3. Je¿eli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa
w ust. 2, liczba zg³oszonych kandydatów bêdzie mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w danej jednostce pomocniczej, wyborów nie przeprowadza siê.
§ 18
1. Po zarejestrowaniu kandydatów Miejska Komisja ustala w porz¹dku alfabetycznym listê kandydatów dla ka¿dej jednostki pomocniczej.
2. Informacjê o kandydatach podaje Miejska Komisja w
formie obwieszczeñ, najpóniej w 20 dniu przed dniem
wyborów.
3. W Informacji, o której mowa w ust. 2, w porz¹dku alfabetycznym podaje siê nastêpuj¹ce dane kandydatów:
1) nazwisko, imiê/imiona,
2) wiek,
3) zawód,
4) nazwê lub skrót nazwy organizacji popieraj¹cej kandydata.
§ 19
1. Kandydat na radnego mo¿e wyznaczyæ swojego mê¿a
zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec
obwodowych komisji.
2. M¹¿ zaufania reprezentuje interesy swojego kandydata w szczególnoci w czasie g³osowania, przy obliczaniu g³osów i przy ustalaniu wyników g³osowania przez
obwodow¹ komisjê.
3. Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji wydaje mê¿owi za-
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ufania zawiadczenie uprawniaj¹ce go do obecnoci
w lokalu obwodowej komisji w czasie wykonywania
przez ni¹ czynnoci.
ROZDZIA£ V
Kampania wyborcza
§ 20
Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem wyborów pokrywane s¹ z bud¿etu Miasta. Nie dotyczy to kosztów zwi¹zanych z prowadzon¹ przez kandydatów kampani¹ wyborcz¹.
§ 21
1. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym s¹ zabronione.
2. Zabrania siê rozlepiania plakatów wyborczych w miejscach niedozwolonych, a szczególnie na zewn¹trz i wewn¹trz budynków administracji samorz¹dowej, a tak¿e na znakach drogowych.
3. W terminie 30 dni od og³oszenia wyników wyborów,
kandydaci na radnych zobowi¹zani s¹ do usuniêcia
wszystkich plakatów i hase³ wyborczych.
4. W przypadku nie usuniêcia plakatów i hase³ wyborczych w terminie, o którym mowa w ust. 3  koszty ich
usuniêcia ponosz¹ kandydaci.
ROZDZIA£ VI
Karty do g³osowania
§ 22
Na karcie do g³osowania umieszcza siê w porz¹dku
alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na radnych
zarejestrowanych w danej jednostce pomocniczej.
§ 23
1. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zwiêz³¹ informacjê o sposobie g³osowania i warunkach wa¿noci
g³osu.
2. Na karcie do g³osowania drukuje siê odcisk pieczêci
Miejskiej Komisji.
ROZDZIA£ VII
G³osowanie
§ 24
1. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej komisji,
zwanym dalej lokalem wyborczym miêdzy godzin¹
6.00 a 20.00 bez przerwy.
2. Przed rozpoczêciem g³osowania obwodowa komisja
sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduj¹
siê spisy wyborców oraz potrzebna iloæ kart do g³osowania, po czym Komisja zamyka i pieczêtuje urnê
pieczêci¹ Komisji.
3. Od chwili zapieczêtowania a¿ do zakoñczenia g³osowania urny otwieraæ nie wolno.
4. W lokalu wyborczym musz¹ znajdowaæ siê wyznaczone miejsca zapewniaj¹ce tajnoæ g³osowania.
§ 25
1. Od chwili rozpoczêcia g³osowania do chwili jego zakoñczenia w lokalu wyborczym powinni byæ obecni:
przewodnicz¹cy obwodowej komisji lub jego zastêpca oraz co najmniej dwóch cz³onków komisji.
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2. Od chwili rozpoczêcia prac przez komisjê do chwili
ustalenia wyników g³osowania w lokalu wyborczym
mog¹ byæ obecni mê¿owie zaufania.
§ 26
1. Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ wyborcy.
2. Po stwierdzeniu zameldowania wyborcy na pobyt sta³y w danym obwodzie g³osowania, komisja wydaje
kartê do g³osowania.
3. Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów i dopuszczony
do g³osowania, je¿eli z zapisu w jego dowodzie osobistym wynika, ¿e jest zameldowany na pobyt sta³y w
danym obwodzie g³osowania, a Komisja ten fakt potwierdzi³a telefonicznie w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku.
§ 27
1. Wyborca g³osuje na kandydatów stawiaj¹c znak x w
kratce z lewej strony obok nazwisk najwy¿ej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okrêgu wyborczym.
2. Wyborca mo¿e g³osowaæ na mniejsz¹ liczbê kandydatów.
§ 28
1. G³osowania przerywaæ nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ czynnoci wyborcze by³y na
czas przejciowy uniemo¿liwione, obwodowa komisja
mo¿e przed³u¿yæ czas g³osowania. Zarz¹dzenie takie
powinno byæ natychmiast przes³ane do Miejskiej Komisji oraz podane do publicznej wiadomoci.
2. W razie przerwania g³osowania, Komisja zapieczêtowuje wlot urny wyborczej, a tak¿e w odrêbnych pakietach spis wyborców i niewykorzystane karty do g³osowania, a nastêpnie urnê wraz z pakietami oddaje na
przechowanie Przewodnicz¹cemu Komisji. Pieczêæ
Komisji oddaje siê na przechowanie Zastêpcy lub innemu Cz³onkowi Komisji.
3. Po podjêciu g³osowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczêcie na urnie nie zosta³y naruszone.
ROZDZIA£ VIII
Ustalanie i og³aszanie wyników g³osowania
§ 29
Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, obwodowa
komisja ustala wyniki g³osowania w obwodzie.
§ 30
1. Komisja ustala na podstawie spisu liczbê wyborców,
którym wydano karty do g³osowania.
2. Przewodnicz¹cy w obecnoci komisji otwiera urnê
wyborcz¹, po czym komisja liczy znajduj¹ce siê w niej
karty do g³osowania, ustalaj¹c w ten sposób liczbê oddanych g³osów.
3. Kart do g³osowania przedartych na dwie lub wiêcej
czêci nie bierze siê pod uwagê przy ustalaniu wyników g³osowania.
4. Gdyby liczba oddanych g³osów ró¿ni³a siê od liczby
osób, którym wydano karty do g³osowania, komisja
poda w protokole przypuszczaln¹ przyczynê tej niezgodnoci.

§ 31
1. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak x w kratce z lewej strony obok
nazwisk wiêcej kandydatów ni¿ liczba radnych wybieranych w danym okrêgu wyborczym lub nie postawiono znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska
¿adnego kandydata.
2. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych znaków, traktuje siê jako
dopiski nie wp³ywaj¹ce na wa¿noæ g³osu.
§ 32
Po ustaleniu liczby g³osów wa¿nych obwodowa komisja przystêpuje do obliczania g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów.
§ 33
1. Obwodowa komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach protokó³ g³osowania.
2. W protokóle nale¿y wymieniæ liczbê:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) oddanych g³osów,
3) g³osów niewa¿nych,
4) g³osów wa¿nych,
5) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. W protokóle podaje siê tak¿e rozliczenie kart do g³osowania, czas rozpoczêcia i zakoñczenia g³osowania oraz
omawia zarz¹dzenia i wydane decyzje.
4. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad obwodowej komisji, obecne przy jego sporz¹dzaniu.
Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ komisji.
5. Mê¿om zaufania, a tak¿e cz³onkom komisji przys³uguje prawo wniesienia do protokó³u g³osowania uwag z
wymienieniem konkretnych zarzutów. Komisja zobowi¹zana jest ustosunkowaæ siê do tych zarzutów lub
do³¹czyæ odrêbne wyjanienie do protokó³u.
6. Niezw³ocznie po sporz¹dzeniu protokó³u, komisja podaje wyniki g³osowania do publicznej wiadomoci.
§ 34
Po dokonaniu czynnoci wymienionych w § 33 przewodnicz¹cy obwodowej komisji niezw³ocznie przekazuje
Miejskiej Komisji dokumenty z g³osowania:
1) jeden egzemplarz protoko³u g³osowania w zapieczêtowanej kopercie,
2) karty do g³osowania,
3) spisy wyborców,
4) drugi egzemplarz protokó³u g³osowania,
5) pieczêæ.
§ 35
1. Na podstawie protokó³ów otrzymanych od obwodowych komisji, Miejska Komisja ustala wyniki g³osowania i wyniki wyborów do rad jednostek pomocniczych,
odrêbnie dla ka¿dego okrêgu wyborczego.
2. Mandaty przypadaj¹ tym kandydatom, którzy uzyskali
kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów w
okrêgu wyborczym.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równ¹
liczbê g³osów, uprawniaj¹c¹ do przyznania im mandatu, o pierwszeñstwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji w
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obecnoci komisji. Przebieg losowania uwzglêdnia siê
w protokóle wyników wyborów.
§ 36
1. Po ustaleniu wyników wyborów we wszystkich okrêgach, Miejska Komisja sporz¹dza w dwóch egzemplarzach, osobno dla ka¿dej jednostki pomocniczej protokó³ zawieraj¹cy zestawienie liczb:
1) osób uprawnionych do g³osowania,
2) oddanych g³osów,
3) g³osów niewa¿nych,
4) g³osów wa¿nych,
5) g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandydatów,
6) nazwiska i imiona radnych wybranych do rady jednostki pomocniczej.
2. W protokóle podaje siê równie¿ przebieg losowania, o
którym mowa w § 35 ust. 3.
3. Protokó³ podpisuj¹ i ka¿d¹ ze stron parafuj¹ wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad Miejskiej Komisji obecne
przy jego sporz¹dzaniu.
4. Protokó³ opatruje siê pieczêci¹ Miejskiej Komisji.
§ 37
1. Miejska Komisja niezw³ocznie podaje do publicznej
wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki wyborów w
okrêgach wyborczych, poprzez wywieszenie w swojej
siedzibie w miejscu ³atwo dostêpnym dla wyborców
jednego z egzemplarzy protokó³u wyników wyborów
do rady jednostki pomocniczej.
2. Kopiê protokó³u wyników wyborów do danej rady jednostki pomocniczej, Miejska Komisja niezw³ocznie przekazuje Radzie Miasta Gdañska.
ROZDZIA£ IX
Wa¿noæ wyborów
§ 38
1. Wybory do danej rady jednostki pomocniczej s¹ wa¿ne, jeli wziê³o w nich udzia³ co najmniej 15% uprawnionych do g³osowania.
2. W przypadku gdy w wyborach wziê³o udzia³ poni¿ej
15% uprawnionych do g³osowania, kolejne wybory
przeprowadza siê po up³ywie kadencji rad jednostek
pomocniczych.
§ 39
1. W ci¹gu 14 dni od dnia wyborów, wyborca mo¿e
wnieæ protest przeciwko wa¿noci wyborów.
2. Protest wnosi siê na pimie do Zarz¹du Miasta Gdañska za porednictwem Miejskiej Komisji.
3. Miejska Komisja w ci¹gu 7 dni od daty jego wniesienia, przekazuje Zarz¹dowi Miasta Gdañska protest oraz
zajête stanowisko.
4. Zarz¹d Miasta Gdañska podejmuje rozstrzygniêcie na
najbli¿szym posiedzeniu.
5. Od decyzji Zarz¹du Miasta Gdañska nie przys³uguje
odwo³anie.
6. W przypadku uniewa¿nienia wyborów, Zarz¹d Miasta
zarz¹dza w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia wyborów ponowne wybory w jednostce pomocniczej lub
obwodzie g³osowania. Przepis § 3 stosuje siê odpowiednio.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ROZDZIA£ X
Wyganiêcie mandatu radnego
i uzupe³nienie sk³adu rady jednostki pomocniczej
§ 40
1. Wyganiêcie mandatu radnego nastêpuje wskutek:
1) mierci,
2) zrzeczenia siê mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoci,
4) prawomocnego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej,
5) zmian w podziale Miasta na jednostki pomocnicze,
6) rozwi¹zania rady jednostki pomocniczej przez Radê
Miasta Gdañska.
2. Wyganiêcia mandatów radnych nastêpuje równie¿ w
wypadku odwo³ania rady w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrêbnej ustawy.
3. Wyganiêcie mandatu radnego w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1-4, stwierdza rada jednostki pomocniczej, w drodze uchwa³y nie póniej ni¿ w terminie 3 miesiêcy od wyst¹pienia przyczyny wyganiêcia
mandatu.
4. W przypadku wyganiêcia mandatu radnego, jego
mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który nie
uzyska³ miejsca mandatowego, a który otrzyma³ najwiêksz¹ iloæ g³osów.
5. Kandydata, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ iloæ g³osów, a nie utraci³ prawa wybieralnoci, pisemnie wskazuje Miejska Komisja.
6. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równ¹
liczbê g³osów stosuje siê odpowiednio § 35 ust. 3 za³¹cznika.
7. Wyganiêcie mandatów w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 5 i 6, stwierdza Rada Miasta Gdañska w
uchwa³ach stanowi¹cych przyczynê wyganiêcia mandatów.
Ponowne wybory przeprowadza siê zgodnie z postanowieniami § 2.
§ 41
1. W przypadku wyganiêcia mandatu radnego, rada jednostki pomocniczej, po stwierdzeniu wyganiêcia mandatu radnego, podejmuje uchwa³ê o wst¹pieniu na jego
miejsce kandydata wskazanego przez Miejsk¹ Komisjê.
2. Uchwa³ê o której mowa w ust. 1 rada jednostki pomocniczej podejmuje nie póniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty wskazania nastêpnego kandydata przez
Miejsk¹ Komisjê.
3. Zarz¹d Miasta Gdañska zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce do rady jednostki pomocniczej, je¿eli wskutek wyganiêcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust.
1 nie by³o mo¿liwe, sk³ad rady obni¿y³ siê poni¿ej 2/3
sk³adu ustalonego przez Miejsk¹ Komisjê.
4. Do wyborów uzupe³niaj¹cych odpowiednie zastosowanie maj¹ przepisy § 2 niniejszego za³¹cznika.
5. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza siê w
okresie 12 miesiêcy przed up³ywem kadencji rady jednostki pomocniczej.
ROZDZIA£ XI
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 42
W sprawach nieuregulowanych stosuje siê odpowied-
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§1
Dokonuje siê podzia³u Gminy Kobylnica na sta³e obwody g³osowania w wyborach do Rady Gminy, które
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

UCHWA£A Nr XXXVI/447/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 maja 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.

w sprawie podzia³u Gminy Kobylnica na sta³e obwody
g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón.
zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXVI/447/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 maja 2002 r.

WYKAZ OBWODÓW G£OSOWANIA DLA WYBORU RADY GMINY KOBYLNICA
Nr
obwodu

Granice obwodu

1.
2.

Bzowo, Kczewo, Roz³êka, S³onowice, Dobrzêcino, Wrz¹ca, ciêgnica, S³onowiczki, Ciechomice
Kobylnica

3.

Runowo, Reblino, Reblinko, Zêbowo, Komorczyn, Sycewice, Miedzno

4.

Kwakowo, Lubuñ, Komi³owo, ¯elkówko, ¯elki, ¯elkowiec, Kruszyna, P³aszewo

5.
6.

Zagórki, Zbyszewo, Kuleszewo, Gie³doñ, Koñczewo, Lulemino, Luleminko, Maszkowo,
Sierakowo
Boles³awice, Widzino, £osino, Zaj¹czkowo.
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bieranych w ka¿dym okrêgu, które okrela za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr XXXVI/446/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 maja 2002 r.

§2

w sprawie podzia³u Gminy Kobylnica na sta³e okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.)
Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

§1
Ustala siê podzia³ Gminy Kobylnica na sta³e okrêgi
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wy-

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXVI/446/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 maja 2002 r.
WYKAZ OKRÊGÓW WYBORCZYCH DLA WYBORU RADY GMINY KOBYLNICA
Nr
okrêgu
1.
2.

GRANICE OKRÊGU
WIDZINO, BOLES£AWICE
£OSINO, ZAJ¥CZKOWO

Liczba
radnych
1
1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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KOBYLNICA
KWAKOWO, LUBUÑ
KOMI£OWO, ¯ELKÓWKO, ¯ELKI, ¯ELKOWIEC, KRUSZYNA, P£ASZEWO
BZOWO, KCZEWO, ROZ£ÊKA, S£ONOWICE, DOBRZÊCINO
KOÑCZEWO, LULEMINO, LULEMINKO, MASZKOWO, SIERAKOWO
SYCEWICE, KOMORCZYN, MIEDZNO
REBLINO, REBLINKO, RUNOWO, ZÊBOWO
KULESZEWO, ZAGÓRKI, ZBYSZEWO, GIE£DOÑ
WRZ¥CA, S£ONOWICZKI, CIECHOMICE, CIÊGNICA

3
1
1
1
2
2
1
1
1

Liczba mieszkañców w gminie na dzieñ 31.12.2001 r.  9707.
Liczba wybieranych radnych 15.
Norma przedstawicielska w gminie  647,13.
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UCHWA£A Nr XXVIII/169/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mi³oradz (zmiana VI).
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z Dz. U.
1996 r. 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; Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718;
Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041 i
z 2001r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Mi³oradz uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 2 do Statutu w punkcie II. Zak³ady
bud¿etowe skrela siê p. pkt 1 w brzmieniu: Gminny Orodek Kultury i Sportu w Mi³oradzu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga
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UCHWA£A Nr 238/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107,
poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985;
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Miejska w Nowym Stawie, uchwala co
nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Nowy Staw uchwalonego przez Radê

Miejsk¹ w Nowym Stawie uchwa³¹ Nr 93/99 z dnia 29
padziernika 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 7:
a) w ust. 2 skrela siê wyra¿enie po zapewnieniu rodków finansowych,
b) dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ
z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3 bêd¹ wykonywane po zapewnieniu rodków finansowych.
2) W § 8:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) edukacji publicznej,
c) w pkt 10 skrela siê po przecinku w tym terenów
rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych dodaje siê
wyrazy i turystyki,
d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
e) w pkt 16 na pocz¹tku dodaje siê wyrazy:
16) polityki prorodzinnej, w tym,
f) dodaje siê pkt, pkt 17, 18, 19, 20 w brzmieniu:
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw,
3) W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi..
4) W § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego,
b) w ust. 2 wyrazy stowarzyszenia gmin zastêpuje siê
wyrazami oraz stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego; skrela siê wyrazy sejmiki samorz¹dowe.
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5) W § 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Organami gminy s¹:
1) Rada Miejska,
2) Zarz¹d Miejski,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw,
c) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji
rady,
d) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
1) Ka¿dy obywatel ma prawo dostêpu do dokumentacji z pracy organów gminy, chyba ¿e z przepisów szczególnych wynika ograniczony dostêp
do danej sprawy zawartej w niniejszych dokumentach.
2) Korzystanie i przegl¹danie dokumentów, o których mowa w pkt 1 odbywa siê w siedzibie urzêdu w obecnoci pracownika (ów) obs³uguj¹cych
organy lub Sekretarza Gminy.
e) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji lub posiedzenia komisji powinno zostaæ
podane do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ.
6) W § 13:
a) w ust. 1 po wyrazach sk³adu organu dodaje siê
wyrazy w g³osowaniu jawnym,
b) skrela siê ust. 2.
7) W § 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego.W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia
wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego
wykonuje drugi wiceprzewodnicz¹cy.
b) dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê
w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿
w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w
ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez
przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez
radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
8) W § 17:
a) w ust. 1 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu:
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady,
c) w ust. 4 wyrazy przewodnicz¹cy wojewódzkiej ko-

Poz. 822

misji wyborczej zastêpuje siê wyrazami wojewódzki komisarz wyborczy,
d) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu
wyboru przewodnicz¹cego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku
 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu:
Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim,
f) dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:
6. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 5 stosuje siê przepis ust.
1a, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
7. Na wniosek burmistrza, przewodnicz¹cy rady
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady projekt uchwa³y, je¿eli
wnioskodawc¹ jest zarz¹d, a projekt wp³yn¹³
do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
9) W § 18:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³anie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie
o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w § 7 ust. 2 i 3,
c) po pkt 14 dodaje siê pkt 14a w brzmieniu:
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania
do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
d) po pkt 16 dodaje siê pkt 16a w brzmieniu:
16a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
10) W § 19:
a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Miejska kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje, o których
mowa w § 16 ust. 1 oraz bêd¹cych cz³onkami
zarz¹du.
b) skrela siê ust. 3.
11) W § 20:
a) w ust. 1 po wyrazie rada dodaje siê wyrazy ze
swojego grona,
b) skrela siê ust. 3,
c) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ
g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa
udzia³u w g³osowaniu.
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12) W § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje wiê
z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców
gminy postulaty i przedstawia je organom gminy
do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
13) W § 25:
a) w ust. 2 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu:
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg,
b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
14) W § 27
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada wybiera zarz¹d 3 osobowy w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia og³oszenia wyników wyborów
przez w³aciwy organ wyborczy z uwzglêdnieniem ust. 3 i 4.
15) § 29 otrzymuje brzmienie:
1. Rada mo¿e odwo³aæ burmistrza z innej przyczyny
ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê
rewizyjn¹.
3. Odwo³anie burmistrza nastêpuje wiêkszoci¹ co
najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w
g³osowaniu tajnym. G³osowanie w sprawie odwo³ania, rada przeprowadza po zapoznaniu siê z
opini¹ komisji rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej,
na której zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie
wczeniej jednak ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od
dnia zg³oszenia wniosku.
Je¿eli wniosek o odwo³anie burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego
g³osowania.
4. Odwo³anie burmistrza albo z³o¿enie przez niego
rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem ca³ego zarz¹du, albo ze z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y zarz¹d.
5. Rada mo¿e na uzasadniony wniosek burmistrza
odwo³aæ poszczególnych cz³onków zarz¹du, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
tajnym.
6. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez burmistrza
jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
7. W przypadku rezygnacji burmistrza rada na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego zarz¹du.
8. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 7 jest
równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê
sesja, o której mowa w ust. 7.
9. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego
zarz¹du rada dokonuje wyboru nowego zarz¹du
w trybie, o którym mowa w § 27 ust. 2, odpo-
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wiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania
albo od dnia przyjêcia rezygnacji. W przypadku
niedokonania wyboru nowego zarz¹du w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania, albo od dnia
przyjêcia rezygnacji, przepisy art. 28a ustawy o
samorz¹dzie gminnym stosuje siê odpowiednio.
10. W przypadku odwo³ania cz³onka zarz¹du niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym rada dokonuje
wyboru nowego cz³onka zarz¹du w terminie 1
miesi¹ca od dnia odwo³ania.
11. Odwo³any zarz¹d lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu
wyboru nowego zarz¹du lub poszczególnych jego
cz³onków. Rada mo¿e zwolniæ cz³onka zarz¹du z
tego obowi¹zku.
12. Przepisy ust. 11 zdanie pierwsze stosuje siê odpowiednio w przypadku z³o¿enia rezygnacji przez
ca³y zarz¹d.
16) W § 30:
a) w ust. 3 skrela siê pkt 9,
b) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
2a. Zarz¹dowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w
ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez radê;
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê;
3) dokonywania wydatków bud¿etowych;
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy;
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy;
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
c) dodaje siê ust. 3b w brzmieniu:
3b. Bez zgody zarz¹du, rada nie mo¿e wprowadzaæ
w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nieznajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ dochodów.
17) W § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zarz¹d podejmuje decyzje kolegialne zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 2 cz³onków.
18) W § 36 w ust. 4 skrela siê wyrazy  swojego zastêpcê.
19) W § 37 w ust. 2:
a) w pkt 4 dodaje siê po przecinku wyra¿enie  o ile
przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) w pkt 8 wyrazy  przepisów gminnych  zastêpuje
siê wyrazami  aktów prawa miejscowego,
c) dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
przesy³anie przepisów porz¹dkowych do wiadomoci wójtom, burmistrzom s¹siednich gmin i starocie powiatu, w którym le¿y gmina, nastêpnego
dnia po ich ustanowieniu.
20) W § 40 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej;
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej;
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21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)
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4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy
nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.
W § 57 skrela siê ust. 3.
W § 58 skrela siê ust. 2 i 3.
W § 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Burmistrz przesy³a uchwa³ê bud¿etow¹ w terminie 7 dni od dnia podjêcia organom nadzoru, w
tym wojewodzie celem og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
W § 62:
d) ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
2. Uchwa³a rady w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie zarz¹du, chyba
¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego zarz¹d
zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
3. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
e) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Rada rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du z
przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu siê z opiniami,
o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz uchwa³¹ regionalnej
izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady
o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu
wyjanieñ zarz¹du rada mo¿e odwo³aæ zarz¹d
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5.
§ 68 otrzymuje brzmienie:
Zarz¹d lub burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu
gminy, w której uzyska³ mandat, wykonywania pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
W § 70 wyrazy przepisy gminne zastêpuje siê wyrazami akty prawa miejscowego.
W § 71:
f) ust. 1 skrela siê:
g) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Akty prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie 14
dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, chyba ¿e przepis
szczególny stanowi inaczej.
h) w ust. 3 wyrazy przepisów gminnych zastêpuje
siê wyrazami aktów prawa miejscowego.
§2

W Regulaminie Rady Miejskiej W Nowym Stawie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy Nowy Staw
dokonuje siê zmian:
1) W § 2 ust. 2 liczbê 20 zastêpuje siê liczb¹ 15
2) W § 3 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Sk³ady komisji, plany pracy oraz posiedzeñ og³asza siê poprzez wywieszenie informacji na tablicy
og³oszeñ.
3) W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie, komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
W § 7 wyraz  daty w zdaniu pierwszym zastêpuje
siê wyrazem dnia. W zdaniu drugim kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy  wraz z projektami uchwa³.
W§8
a) w ust. 1 wyrazy na 7 dni zastêpuje siê wyrazami na
5 dni,
b) skrela siê ust. 4.
§ 12 otrzymuje brzmienie:
Rada mo¿e obradowaæ w obecnoci co najmniej 8
radnych.
W § 16 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Protoko³y z posiedzeñ sporz¹dza inspektor ds. obs³ugi rady i komisji lub w razie jej nieobecnoci
osoba zastêpuj¹ca.
W § 23
a) skrela siê ust. 2,
b) dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
4a. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej
przedmiotem g³osowania,
c) w ust. 7 wyrazy na 7dni zastêpuje siê wyrazami na
5 dni,
§ 31skrela siê.
W § 34:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) organizuje pracê rady oraz prowadzi jej obrady,
b) dodaje siê pkt 3b w brzmieniu:
3b) jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji.
W § 36:
a) w ust. 1 po wyrazie rada dodaje siê wyrazy  ze
swojego grona,
b) ust. 3 skrela siê.
W § 38:
a) w ust. 4 skrela siê zdanie drugie,
b) w ust. 13 skrela siê wyrazy  cz³onkowie komisji
spoza rady.
W § 42:
a) w ust. 2 po wyrazie gminy dodaje siê wyrazy
oraz ich organizacjami,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
W § 44 skrela siê ust. 5.
§3

W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Nowym Stawie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4 do Statutu
Gminy Nowy Staw wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego,
wiceprzewodnicz¹cego rady oraz bêd¹cych
cz³onkami zarz¹du.
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2) W § 10 w pkt 1 dodaje siê wyrazy jednostek pomocniczych gminy.
§4
Do koñca kadencji Rady Miejskiej w Nowym Stawie
(1998  2002) przepisy:
1. Statutu Gminy Nowy Staw: § 19 ust. 2; § 20 ust. 3;
§ 27 ust. 2; § 31 ust. 3.
2. Regulaminu Rady Miejskiej w Nowym Stawie: § 2
ust. 2; § 12; § 36 ust. 1 i 3; § 38 ust. 13; § 44 ust. 5.
3. Regulaminu Komisji Rewizyjnej: § 2 ust. 1  maj¹
zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

823
UCHWA£A Nr XLVIII/1449/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
og³oszono uchwa³ê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

824
UCHWA£A Nr XLVIII/1450/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie okrelenia miesiêcznej stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, w zasobach bêd¹cych w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 28
ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070; zm. z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1

w sprawie okrelenia miesiêcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, w zasobach bêd¹cych w³asnoci¹ Gdañskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdañsku.

Ustala siê miesiêczn¹ stawkê czynszu za najem 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach
bêd¹cych w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o. o. w Gdañsku w
wysokoci 7,97 z³.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 28
ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t.
z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1070; zm. z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:

§2

§1
Ustala siê miesiêczn¹ stawkê czynszu za najem 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach
bêd¹cych w³asnoci¹ Gdañskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o. o. w Gdañsku w wysokoci 7,97 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIII/423/99 z dnia 26 sierpnia
1999 r. w sprawie ustalenia miesiêcznych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych bêd¹cych
w³asnoci¹ Gdañskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/1065/2001 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia miesiêcznych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych bêd¹cych
w³asnoci¹ Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Spó³ki z o. o. z siedzib¹ w Gdañsku.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
og³oszono uchwa³ê.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

825
UCHWA£A Nr LVI/118/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr L/65/2001 z dnia 25 maja
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2001 r. dotycz¹ce ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r.
Nr 34, poz. 184 z 1984 r. Nr 33, poz. 180 z 1987 r. Nr 35,
poz. 192 z 1989 r. Nr 34, poz. 198 z 1990 r. Nr 73, poz. 431
z 1990 r. Nr 73, poz. 321 z 1991 r. Nr 94, poz. 419 z 1991 r.
Nr 40, poz. 184 z 1993 r. Nr 127, poz. 593 z 1996 r. Nr 113,
poz. 732 z 1997 r. Nr 121, poz. 770 z 1997 r. Nr 113, poz.
732 z 1998 r. Nr 88, poz. 554 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z
1999 r. Nr 12, poz. 136 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 z 2001
r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. Nr 58,
poz. 261 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 132, poz.
622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. Nr 123, poz. 775 z
1997 r. Nr 107, poz. 686 z 1997 r. Nr 113, poz. 734 z 1997
r. Nr 106, poz. 679 z 1997 r. Nr 106, poz. 679 z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 162, poz. 1126 z 1999 r. Nr 26,
poz. 306 z 2000 r. Nr 48, poz. 552 z 2000 r. Nr 26, poz. 306
z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z 2001 r.

Nr 95, poz. 1014 z 2001 r. Nr 91, poz. 1009 z 2001 r.) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 1 uchwa³y Nr L/65/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia
25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów otrzymuje
brzmienie:
Ustala siê dla terenu Gminy Kosakowo 70 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz
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