DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 11 padziernika 2002 r.
Nr 68

TREÆ:
Poz.:
UCHWA£Y RADY GMINY KOCIERZYNA:
1528  Nr I/185/02 z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu przez Zarz¹d
Gminy Kocierzyna za rok 2001 ............................................................................................................................. 3418
1529  Nr I/188/02 z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie okrelenia na terenie Gminy Kocierzyna liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y o zawartoci pow.
4,5% alkoholu ........................................................................................................................................................ 3418

UCHWA£A RADY GMINY KWIDZYN:
1530  Nr XXXII/212/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze Gminy Kwidzyn ........................................................................................................ 3419

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE:
1531  Nr XLIV/310/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla dzia³ek nr 37/1, 37/4, 38, 39, 42/1, 49, 50, 51 i 232 w M¹drzechowie .................. 3425

UCHWA£Y RADY GMINY W CHOJNICACH:
1532  Nr XXX/489/2002 z dnia 6 wrzenia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci ....................... 3432
1533  Nr XXX/497/2002 z dnia 6 wrzenia 2002 r. w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Chojnice ............................................................................................................................ 3433

UCHWA£A RADY POWIATU CHOJNICKIEGO:
1534  Nr XXXVI/258/2002 z dnia 16 wrzenia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVI/122/2000 Rady Powiatu
Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania .................... 3433

UCHWA£A RADY POWIATU S£UPSKIEGO:
1535  Nr XXXIX/237/2002 z dnia 7 padziernika 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów .................................................................................................................................. 3434

DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
1536  Nr OGD-820/514-A/10/2002/IV/AP z dnia 7 padziernika 2002 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a dla Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku ................... 3434

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1528, 1529

 3418 

ZARZ¥DZENIE DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO W GDYNI:
1537  Nr 5 z dnia 8 padziernika 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa ruchu i postoju zbiornikowców przewo¿¹cych
³adunki niebezpieczne ............................................................................................................................................ 3439

INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI:
1538  Nr OGD-820/384-A/4000/15/2001/2002/II/JG w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a dla Wspólnego Przedsiêbiorstwa PROMEX T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka jawna z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim ............... 3443
1539  Nr OGD-820/423-A/5/2002/III/MS o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a sporz¹dzonej przez Zak³ad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kartuzach .............................. 3443
1540  Nr OGD-820/2013-A/8/2002/I/DJ o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a sporz¹dzonej przez Stoczniê Remontow¹ NAUTA S.A. z siedzib¹ w Gdyni ........................................................... 3444
1541  Nr OGD-820/82-A/4120/3/2000/2002/I/KK w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej Z.B z siedzib¹ w Koczale ............................................................................................................................. 3444
1542  Nr WCC/300A/377/W/OGD/2002/BP oraz Nr PCC/312B/377/W/OGD/2002/BP w sprawie zmiany taryfy
dla ciep³a dla Zak³adu Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Miastku ........................................................................ 3444
1543  Nr WCC/1055/8045/W/OGD/2002/SA, Nr PCC/1036/8045/W/OGD/2002/SA, Nr WEE/161/8045/W/OGD/2002/SA
w sprawie taryfy dla ciep³a dla ENERGOBALTIC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku ............................................. 3444

1528

1529

UCHWA£A Nr I/185/02
Rada Gminy Kocierzyna
z dnia 15 lutego 2002 r.

UCHWA£A Nr I/188/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 15 lutego 2002 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu przez Zarzad Gminy Kocierzyna za rok 2001.

w sprawie okrelenia na terenie Gminy Kocierzyna liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y o zawartoci
pow. 4,5% alkoholu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie art. 136
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm., ost.
zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy Kocierzyna, uchwala co nastêpuje:
§1
Po rozpoznaniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za
rok 2001, Rada Gminy przyjmuje sprawozdanie Zarz¹du
Gminy Kocierzyna z wykonania bud¿etu za rok 2001, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowych Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z pó. zm.,
ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1401)  Rada Gminy
Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y o zawartoci alkoholu pow. 4,5% w iloci 70 szt.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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UCHWA£A Nr XXXII/212/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania cieków na obszarze gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze Gminy Kwidzyn, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kwidzynie oraz we wszystkich so³ectwach na terenie gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/212/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin okrela prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków, zwanych dalej
Przedsiêbiorstwem oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowokanalizacyjnych wiadczonych przez te Przedsiêbiorstwa,
zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747)
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.
W szczególnoci przedmiotem regulaminu s¹:
1) minimalny poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków,
2) warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami us³ug,
3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach,
4) warunki przy³¹czenia do sieci,
5) techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
6) sposoby postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarcza-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków,
7) standardy obs³ugi odbiorców a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotycz¹cych w szczególnoci zak³óceñ w dostawie
wody i odprowadzaniu cieków,
8) sposoby postêpowania w przypadku niedotrzymania
warunków umownych przez Odbiorcê us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
oraz prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy
warunkuj¹ce jego utrzymanie
§2
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Przedsiêbiorstwa
wodê Odbiorcy do zaworu g³ównego, w sposób ci¹g³y i niezawodny, na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej wed³ug zasad okrelonych niniejszym
regulaminem, a w szczególnoci zapewniæ dostawê
wody o wymaganym cinieniu oraz odpowiedniej
jakoci,
2) zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody oraz urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków,
3) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej (wraz z czêci¹ przy³¹cza do
zaworu g³ównego za wodomierzem je¿eli przy³¹cze
jest w³asnoci¹ Przedsiêbiorstwa oraz do pierwszej
studzienki na przykanaliku sieci kanalizacyjnej), oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt, z
wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ z przyczyn powsta³ych po stronie Odbiorcy us³ug,
4) zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ studni publicznych
oraz hydrantów ulicznych bêd¹cych w eksploatacji
Przedsiêbiorstwa,
5) zainstalowaæ i utrzymywaæ wodomierz g³ówny na
koszt Przedsiêbiorstwa,
6) wydawaæ odp³atnie warunki techniczne niezbêdne
do przy³¹czenia instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej budynku do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji Przedsiêbiorstwa oraz
uzgodniæ w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumentacjê techniczn¹,
7) przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli
s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone niniejszym regulaminem oraz istniej¹ mo¿liwoci techniczne wiadczenia us³ug, i zawrzeæ z ni¹ umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
8) okreliæ, na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów,
parametry charakteryzuj¹ce jakoæ cieków dostarczanych przez Odbiorcê us³ug oraz prowadziæ bie¿¹c¹ kontrolê iloci i jakoci odprowadzanych cieków bytowych i cieków przemys³owych oraz prowadziæ kontrolê przestrzegania warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1) wstêpu, za okazaniem legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, na teren nieruchomoci lub do
pomieszczeñ ka¿dego kto korzysta z us³ug w celu
przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub
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wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw lub wymiany urz¹dzeñ bêd¹cych w posiadaniu Przedsiêbiorstwa, odciêcia dostaw wody oraz wykonania innych czynnoci
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ,
2) wejcia na teren posesji (w pasie o szerokoci 3 m. na
przebiegu sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, przy³¹cza wodoci¹gowego lub przykanalika) w celu usuniêcia awarii  bez odszkodowania.
§3
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie
technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego,
2) spe³nienia warunków wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wymagañ co do ich jakoci, sposobów realizacji obowi¹zków dostawców
cieków przemys³owych, okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach
prawnych,
3) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody
lub zimnej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
4) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych cieków,
5) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
6) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe,
w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i
oddzia³ywanie zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed
dostêpem osób nieuprawnionych,
7) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ Odbiorcy us³ug,
8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ,
w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie, czy mog¹ one
oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków odprowadzanych do kanalizacji,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i
przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na
warunkach okrelonych w umowie,
11) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Przedsiêbiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na teren nieruchomoci i do po-

mieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
12) nie wprowadzania cieków bytowych i cieków
przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,
a tak¿e nie wprowadzania cieków opadowych i
wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej,
13) nie wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
a) odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ
zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków, skór, tekstyliów, w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹,
a w szczególnoci sztucznych ¿ywic, lakierów,
mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin
cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których
punkt zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85oC, a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego, karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru,
e) odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków
z kiszonek,
f) nie zdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych.
2. Odbiorca us³ug ma prawo:
1) do dostaw wody o odpowiednim cinieniu i odpowiedniej jakoci
2) zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoci naliczanych op³at za wodê i odprowadzanie cieków,
3) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania
wodomierza,
4) domagaæ siê odszkodowania za udokumentowane
szkody powsta³e w zwi¹zku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia w
wodê z wyj¹tkiem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2
regulaminu,
5) uzyskaæ wskazanie z zastêpczych róde³ zaopatrzenia w wodê w przypadku przerw w dostawie wody
wskutek awarii sieci, prac konserwacyjnych i remontowych b¹d wyst¹pienia si³y wy¿szej.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z Odbiorcami us³ug
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem, a Odbiorc¹ us³ug.
§5
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z
osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
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§6

§ 10

1. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w §3 pkt 11, stanowi delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Przedsiêbiorstwa okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie
odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjnoremontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z us³ug
jest zgodne z warunkami regulaminu.

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i
odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przy³¹czy,
prac budowlano-monta¿owych.

§7
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 11
Je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe jest we w³adaniu Przedsiêbiorstwa, miejscem dostarczania wody (miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest
zawór za wodomierzem g³ównym w przypadku dostawy
wody, w przypadku odbioru cieków  pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku,
granica nieruchomoci. Je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe
jest we w³adaniu odbiorcy us³ug, miejscem wydania rzeczy jest miejsce po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹.
§ 12
W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹, od dnia pisemnego zawiadomienia Przedsiêbiorstwa.
§ 13
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach

§8

§ 14

Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci
dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
2. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia
o którym mowa w art. 27 ustawy.
3. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
4. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie.
5. W rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug.
6. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie
redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia
wody i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.

§9
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, Przedsiêbiorstwo zawiera umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeñ z osobami korzystaj¹cymi z lokali po³o¿onych w budynkach wielolokalowych, o których
mowa w § 8, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca ustali uzgodniony z Przedsiêbiorstwem i potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich
osób korzystaj¹cych z lokali, sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a
wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady utrzymania wodomierzy w lokalach,
5) wnioskodawca i Przedsiêbiorstwo uzgodni¹ sposób
przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
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7. Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
8. Na pisemne ¿¹danie odbiorcy Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest dokonaæ kontroli funkcjonowania wodomierza, jednak¿e w przypadku stwierdzenia jego prawid³owego dzia³ania, kosztami czynnoci kontrolnych
zostanie obci¹¿ony Odbiorca us³ug.
9. Odbiorca zobowi¹zuje siê do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o stwierdzeniu awarii
posiadanych przez Odbiorcê instalacji lub przy³¹cza,
maj¹cych wp³yw na wskazania wodomierza g³ównego, zerwania plomby wodomierza g³ównego, jego
os³on, uszkodzenia, jego przemieszczenia lub zaborze.
W przypadku zaboru wodomierza, wskazania, ¿e uszkodzenia zosta³y zawinione przez Odbiorcê, b¹d nie powiadomienia o wspomnianej wczeniej awarii, iloæ
pobranej wody ustala siê odpowiednio do iloci, która
mog³aby przep³yn¹æ pe³nym przekrojem rury przy³¹cza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.
§ 15
1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej
dostarczenia.
2. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.
3. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
§ 16
Sposób rozliczeñ za wodê:
1) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
3) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
jest okrelany w porozumieniu zawartym pomiêdzy
Przedsiêbiorstwem a Gmin¹; w przypadku wody na
cele przeciwpo¿arowe stron¹ porozumienia jest tak¿e
w³aciwa Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§ 17
Okres obrachunkowy jest ustalany w umowie, jednak¿e nie mo¿e byæ on d³u¿szy ni¿ dwa miesi¹ce.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 18
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.

2. W przypadku, gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przy³¹cza plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odbiorca mo¿e je wybudowaæ na w³asny
koszt, po wczeniejszym uzgodnieniu w umowie o przy³¹czeniu z Przedsiêbiorstwem warunków technicznych
oraz warunków ich przekazania Gminie lub Przedsiêbiorstwu.
3. Realizacjê budowy:
1) przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
2) przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej
3) przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku
jej braku z granic¹ nieruchomoci,
4) studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego,
 zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca us³ug.
§ 19
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 20
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osoba, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Osoba, o której mowa w ust. l, sk³ada w Przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
Wzór wniosku ustala Przedsiêbiorstwo.
§ 21
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe lub inne) w budynkach zasilanych
w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
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2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§ 22

Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w Przedsiêbiorstwie udostêpniaj¹cym nieodp³atnie
wgl¹d w regulamin wiadczenia us³ug.

1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki techniczne przy³¹czenia nowej sieci i instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do sieci bêd¹cej w jego posiadaniu i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 21.
2. Warunki techniczne przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od
dnia ich wydania.
3. Warunki techniczne przy³¹czenia powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych cieków lub
urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
2) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków.
4. W warunkach technicznych modernizacji i budowy
urz¹dzeñ i przy³¹czy Przedsiêbiorstwo mo¿e okrelaæ
wymagania technologiczne dotycz¹ce projektowania i
wykonawstwa, w szczególnoci odnosz¹ce siê do jakoci stosowanych materia³ów oraz technologii.
§ 23
Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w
warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków, odpowiedzialnoæ
stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie, inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach,
np. okrelonych w § 20 pkt 1.
§ 24
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Przedsiêbiorstwo.

§ 25

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
niewype³nienia obowi¹zków odbiorcy oraz
w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 26
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie lub ograniczenie zaopatrzenia w wodê i
odprowadzania cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia
us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) potrzeby zwiêkszenia dostawy wody do hydrantów
przeciwpo¿arowych.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, poprzez so³tysów
oraz Urz¹d Gminy.
4. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej wiêcej ni¿ 12 godzin, Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest
uruchomiæ zastêpczy punkt poboru wody.
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
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3) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa oraz umowie
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
2. Przedsiêbiorstwo, które odciê³o dostawê wody, jest
obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia
dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 28
Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
wzywa ono Odbiorcê do natychmiastowego usuniêcia
przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku gdy takie wezwanie
nie jest skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody
lub odp³yw cieków, do czasu usuniêcia przyczyny powsta³ego zagro¿enia lub po odciêciu usun¹æ przyczyny
powsta³ego zagro¿enia, obci¹¿aj¹c kosztami w³aciciela
przy³¹cza. Przedsiêbiorstwo udostêpnia zastêpczy punkt
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach i warunkach korzystania z takiego punktu.
§ 29
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ terminy udzielania informacji i odpowiedzi odbiorcom us³ug,
w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) do 24 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
2) do 7 dni  na ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o
których mowa w pkt 1,
3) do 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 30
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji doty-

cz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
Przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 32
W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Przedsiêbiorstwa, okrelonych w umowie
wskaników poziomu us³ug, Odbiorca us³ug poniós³ straty, Przedsiêbiorstwo w pe³ni je zrekompensuje, po ich
wczeniejszym udokumentowaniu przez Odbiorcê.
Rozdzia³ 8
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 33
1. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków:
1) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której
mowa w Rozdz. 2, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
2) kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
3) kto nie dopuszcza przedstawiciela Przedsiêbiorstwa
do wykonania czynnoci, okrelonych w §6 ust. 2,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
4) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której
mowa w Rozdz. 2, wprowadza cieki do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci albo grzywny do 10.000 z³.
2. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Przedsiêbiorstwa,
w wysokoci 1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych tego Przedsiêbiorstwa.
3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 34
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug, Przedsiêbiorstwo przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
§ 35
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747), wraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi
na jej podstawie.
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UCHWA£A Nr XLIV/310/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 10 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów dla dzia³ek nr 37/1,
37/4, 38, 39, 42/1, 49, 50, 51 i 232 w M¹drzechowie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, 26 i 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) na wniosek Zarz¹du Miejskiego, Rada
Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 241 z dnia 16 grudnia 1994 r.).
§2
Tekst planu, stanowi¹cy treæ niniejszej uchwa³y, oraz
rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do uchwa³y, okrelaj¹ zakres obowi¹zuj¹cych
zmian.
§3
Granice obszaru objêtego ustaleniami planu, obejmuj¹cego dzia³ki nr 37/1, 37/4, 38, 39, 42/1, 49, 50, 51 i 232
po³o¿one w M¹drzechowie, przedstawia rysunek planu.
§4
Wyznacza siê w planie biologicznie czynne tereny zieleni, nie przeznaczone pod zabudowê.
§5
1. Wyznacza siê w planie tereny budowlane, przeznaczone pod zabudowê us³ugow¹ i mieszkaniow¹ zwi¹zan¹
z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
2. Podzia³ terenów, okrelonych w ust. 1, jest dopuszczalny po przeprowadzeniu niwelacji projektowanych dróg
gminnych.
§6
Przeznacza siê w planie na cele nierolnicze grunty rolne o ³¹cznej powierzchni 8,32 ha, w tym grunty orne klasy IVb pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,25 ha
i grunty pochodzenia organicznego o powierzchni 4,167
ha stanowi¹ce pastwisko klasy VI i grunty orne klasy V.
§7
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
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badañ ratowniczych przed zmian¹ sposobu u¿ytkowania gruntów, w zakresie okrelonym inwestorowi przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym
zezwoleniu.
§8
Ilekroæ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to rozumieæ funkcjê ustalon¹ dla terenu wyodrêbnionego w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi; przeznaczenie jest zamiennie okrelane jako przeznaczenie podstawowe, u¿ytkowanie lub wykorzystanie terenu; tereny mog¹ byæ
w ca³oci wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub czêciowo na cele
przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia towarzysz¹cego lub dopuszczalnego; przeznaczenie towarzysz¹ce lub dopuszczalne nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ przeznaczenia podstawowego,
2) przeznaczeniu towarzysz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ dopuszczone w planie przeznaczenie uzupe³niaj¹ce zwi¹zane funkcjonalnie z przeznaczeniem
podstawowym,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ dopuszczone w planie przeznaczenie nie
zwi¹zane funkcjonalnie z przeznaczeniem podstawowym, lecz nie wchodz¹ce z nim w kolizjê,
4) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
miarê uzasadnionej zabudowy terenu mierzon¹%
udzia³em sumy powierzchni zabudowanej wszystkich budynków sk³adaj¹cych siê na zabudowê danego terenu w ca³kowitej powierzchni terenu,
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 proporcji wzajemnych poszczególnych elementów budowlanych (coko³u,
fasady, dachu),
 jednakowy kszta³t, k¹t pochylenia, rodzaj pokrycia dachu,
 jednakowy materia³ wykoñczenia elewacji zewnêtrznej,
 jednorodny charakter stosowanego detalu architektonicznego,
6) zabudowie mieszkalno  rekreacyjnej o charakterze
rezydencjalnym  nale¿y przez to rozumieæ zabudowê przeznaczon¹ do zamieszkania i s³u¿¹cej wypoczynkowi oraz rozrywce (równie¿ z mo¿liwoci¹
wiadczenia us³ug turystycznych i rekreacyjnych 
ma³a gastronomia, noclegi, wypo¿yczalnia sprzêtu,
urz¹dzenia sportowo  rekreacyjne itp.), realizowan¹ na wydzielonych dzia³kach budowlanych w formie pojedynczego budynku (budynek g³ówny) lub
zespo³u budynków (budynek g³ówny wraz z budynkami towarzysz¹cymi  oficyny, pawilony, budynki
gospodarcze) o charakterze reprezentacyjnym (architektura o wysokim standardzie wkomponowana
w zieleñ urz¹dzon¹ o charakterze parkowym) np. na
wzór dawnych letniskowych rezydencji podmiejskich.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia dla terenów zieleni
§9
1. Ustala siê granice nieprzeznaczonych pod zabudowê
biologicznie czynnych terenów zieleni, oznaczonych na
rysunku planu.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust. 1 przyjmuje siê funkcjê biocenotyczn¹, estetyczn¹ i u¿ytkow¹ (rekreacyjno  wypoczynkow¹).
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje:
1) ochrona dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
istniej¹cych naturalnie ukszta³towanych zbiorników
wodnych,
2) zakaz zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ,
których postawienie bêdzie uzasadnione funkcjonowaniem obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym:
 obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z zagospodarowaniem rekreacyjno  wypoczynkowym,
 elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (cie¿ek i placów pieszych, grobli, mostów
i pomostów, elementów owietlenia zewnêtrznego terenu, itp.).
4. Forma i konstrukcja obiektów, o których mowa w ust. 4
nie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na funkcjonowanie
obszaru zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.
5. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 10Z/UT:
1) projektowany teren rekreacyjno  wypoczynkowy z
ci¹giem pieszym o charakterze aleji spacerowej z
zieleni¹ urz¹dzon¹, o przepuszczalnej nawierzchni,
³¹cz¹cy tereny komunikacji K3D1/2 i K5D1/2,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów
i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 3,
3) plan zagospodarowania terenu musi obejmowaæ ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
6. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 11Z/UT:
1) projektowany teren rekreacyjno  wypoczynkowy,
w formie zieleni urz¹dzonej z zachowaniem istniej¹cego zadrzewienia i dopuszczeniem rekreacyjnego
zagospodarowania na styku z terenem 13W/UT (pla¿a trawiasta, pomost, taras widokowy itp.),
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów
i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 3,
3) plan zagospodarowania musi obejmowaæ ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) w zagospodarowaniu, o którym mowa w pkt 3), nale¿y:
 uwzglêdniæ po³¹czenie terenów komunikacji
K3D1/2 i K4D1/2 ci¹giem pieszym o charakterze
spacerowym o nawierzchni przepuszczalnej,
 przyj¹æ jako obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania zawarte w
projekcie zagospodarowania dla terenu 13W/UT.
7. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 12Z/UT:
1) projektowany teren rekreacyjno  wypoczynkowy,
w formie punktu widokowego z placem wypoczynkowym wyposa¿onym w elementy ma³ej architektury i zieleni¹ urz¹dzon¹,
2) obowi¹zuje zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów
i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 3,

3) plan zagospodarowania musi obejmowaæ ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
8. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 13W/UT:
1) projektowany ogród rekreacyjno  wypoczynkowy
park natury, utworzony w oparciu o zachowanie i
wykorzystanie istniej¹cych charakterystycznych dla
tego terenu naturalnych elementów rodowiska,
2) w zagospodarowaniu terenu ogrodu ochronie podlega:
 dotychczasowa jakoæ rodowiska przyrodniczego,
 bioró¿norodnoæ rozumian¹ jako udzia³ wszelkich
grup gatunków organizmów reprezentuj¹cych
specyficzne dla tego miejsca warunki siedliskowe oraz ich naturalne przemiany i wyró¿niaj¹cych
to miejsce z otoczenia,
3) plan zagospodarowania ogrodu musi obejmowaæ
ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych i uwzglêdniaæ cele ochrony, o których mowa w pkt 2),
4) w projekcie ogrodu, o którym mowa w pkt 3) dopuszcza siê porz¹dkowanie, wzbogacanie i urozmaicanie w¹tku przyrodniczego i krajobrazowego oraz
wyposa¿enie terenu w urz¹dzenia zwi¹zane z wykorzystaniem rekreacyjnym, zgodnie z ust. 3.
Rozdzia³ 3
Ustalenia dla terenów
mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej
§ 10
1. Rysunek planu ustala granice terenów przeznaczonych
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, w tym
linie rozgraniczaj¹ce cile okrelone i orientacyjne,
okrela tekst i rysunek planu.
3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, o których mowa w ust.
2.
4. W granicach dzia³ek budowlanych dopuszcza siê utwardzanie terenu wy³¹cznie o nawierzchni przepuszczalnej.
5. Budynki i budowle, zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenów, o których mowa w ust. 1, nale¿y sytuowaæ
wysokociowo w nawi¹zaniu do projektowanych rzêdnych dróg, okrelonych na rysunku planu.
§ 11
1. Ustalenia szczegó³owe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
 przeznaczenie dopuszczalne  drobne us³ugi nieuci¹¿liwe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
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5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 1200 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
50%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o
kalenicy równoleg³ej do drogi dojazdowej,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 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: jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K1L1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki, w iloci min. 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa wzd³u¿ pasa drogowego drogi krajowej nr 20.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 2MN:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
 przeznaczenie dopuszczalne  drobne us³ugi nieuci¹¿liwe towarzysz¹ce zabudowie jednorodzinnej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 1200 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
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 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki: 50%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego:
0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o kalenicy prostopad³ej do drogi dojazdowej (dla terenu
dzia³ek 2.1, 2.2, 2.3), o kalenicy równoleg³ej do drogi
dojazdowej (dla terenu dzia³ek 2.4, 2.5), dla dzia³ki 2.6
 nie okrela siê,
 k¹t pochylenia dachu: 90  110%,
 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: jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi lokalnej K2L1/2 (dla terenu dzia³ek 2.1,
2.2, 2.3), od drogi lokalnej K1L1/2 (dla terenu dzia³ek
2.4, 2.5), dla dzia³ki 2.6 z drogi dojazdowej K5D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w iloci min. 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie.
Rozdzia³ 4
Ustalenia dla terenów mieszkaniowo  rekreacyjnych
§ 12
1. Rysunek planu ustala granice terenów przeznaczonych
dla zabudowy mieszkaniowo  rekreacyjnej.
2. Zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, w tym
linie rozgraniczaj¹ce cile okrelone i orientacyjne,
okrela tekst i rysunek planu.
3. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek, o których mowa w ust. 2.
4. W granicach dzia³ek budowlanych dopuszcza siê utwardzanie terenu wy³¹cznie o nawierzchni przepuszczalnej.
5. Budynki i budowle, zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenów, o których mowa w ust. 1, nale¿y sytuowaæ
wysokociowo w nawi¹zaniu do projektowanych rzêdnych dróg, okrelonych na rysunku planu.
§ 13
1. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 3MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy.
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3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym
k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 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 drogi K2L1/2 jednorodne
jak dla zespo³u 2MN,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 4MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice strefy OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej.
3) Dla terenów po³o¿onych w granicach strefy OW
wzglêdnej ochrony archeologiczno
 konserwatorskiej ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych,
w zakresie okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym
zezwoleniu.
4) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
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5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 1800 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym
k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 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 drogi K2L1/2 jednorodne
dla ca³ego zespo³u,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie.
3. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 5MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  us³ugi turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 1500 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
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 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 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,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w
iloci min. 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie.
4. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 6MN/UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej o charakterze rezydencjalnym,
 przeznaczenie dopuszczalne  teren us³ug turystyki, rekreacji i wypoczynku towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Rysunek planu ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 cile okrelone linie zabudowy,
 granice strefy OW wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej.
3) Dla terenów po³o¿onych w granicach strefy OW
wzglêdnej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych, w zakresie okrelonym inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wydanym zezwoleniu.
4) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 2000 m2,
 ³¹czenie dzia³ek s¹siednich: dopuszczalne,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
60%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,
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 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie
pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 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: jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi dojazdowej K4D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w iloci min. 2 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa wzd³u¿ pasa drogowego drogi krajowej nr 20.
Rozdzia³ 5
Ustalenia dla terenów
us³ugowych zwi¹zanych z rekreacj¹
§ 14
1. Rysunek planu ustala granice terenów przeznaczonych
dla zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z rekreacj¹.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê utwardzanie terenu wy³¹cznie o nawierzchni
przepuszczalnej.
3. Budynki i budowle, zwi¹zane z zagospodarowaniem
terenów, o których mowa w ust. 1, nale¿y sytuowaæ
wysokociowo w nawi¹zaniu do projektowanych rzêdnych dróg, okrelonych na rysunku planu.
§ 15
1. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 7UT/MN:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren us³ug rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki,
 przeznaczenie towarzysz¹ce  teren zabudowy
mieszkaniowo  rekreacyjnej.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonej dzia³ce budowlanej,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 20%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
50%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u (od strony najwy¿szego poziomu terenu przy budynku) dla budynku g³ównego: 0,60 m, dla budynku towarzysz¹cego: 0,30 m,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1531

 3430 

 maks. wysokoæ budynku g³ównego: 8,0 m,
 maks. wysokoæ budynku towarzysz¹cego: 6,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki w
iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 dopuszcza siê rekreacyjne zagospodarowanie na styku z terenem 13W/UT (pomost, taras widokowy, pla¿a trawiasta itp.),
 w zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ rozwi¹zania zawarte w projekcie zagospodarowania terenu
13W/UT.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 8UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren us³ug rekreacji, sportu, wypoczynku i turystyki,
 przeznaczenie towarzysz¹ce  teren us³ug gastronomii.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
3) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca na wydzielonej dzia³ce budowlanej,
 podzia³ terenu: niedopuszczalny,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
40%,
 podpiwniczenie: dopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku: 0,60 m,
 maks. wysokoæ budynku: 7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym
k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia od strony terenów publicznych: jednorodne dla ca³ego zespo³u,
 dojazd: od drogi dojazdowej K5D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 dopuszcza siê rekreacyjne zagospodarowanie na
styku z terenem 13W/UT (pomost, taras widokowy, pla¿a trawiasta itp.),
 w zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ rozwi¹zania zawarte w projekcie zagospodarowania terenu 13W/UT.

3) Dopuszcza siê mo¿liwoæ adaptacji istniej¹cego
na dzia³ce obiektu halowego na cele zwi¹zane
z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 1). Dla
istniej¹cego obiektu nie obowi¹zuj¹ warunki ustalone w pkt 2), dotycz¹ce ustalenia gabarytów zabudowy.
3. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi terenu 9UT:
1) Funkcja terenu:
 przeznaczenie podstawowe  teren us³ug gastronomii, handlu, turystyki,
 przeznaczenie towarzysz¹ce  teren us³ug rekreacji, sportu i wypoczynku.
Ewentualna uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê w granicach dzia³ki.
2) Plan zagospodarowania musi obejmowaæ ca³oæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Dla ca³ego terenu obowi¹zuj¹ warunki zabudowy jak
dla zespo³u zabudowy o jednolitym charakterze.
4) Zagospodarowanie terenu wymaga rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
5) Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 typ zabudowy: nie okrela siê,
 podzia³ terenu: dopuszczalny, minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2,
 maksymalna iloæ kondygnacji: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 30%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
40%,
 podpiwniczenie: niedopuszczalne,
 u¿ytkowe wykorzystanie poddasza: niedopuszczalne,
 maks. wysokoæ coko³u budynku: 0,60 m,
 maks. wysokoæ budynku: 7,0 m,
 kszta³t dachu: dach symetryczny o jednakowym
k¹cie pochylenia g³ównych po³aci dachowych,
 k¹t pochylenia dachu: 55  110%,
 nadbudowy w dachu: niedopuszczalne,
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub
inny ciemny materia³ dachówkopodobny,
 ogrodzenia: niedopuszczalne,
 dojazd: od drogi dojazdowej K4D1/2,
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki
w iloci min. 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 dopuszcza siê rekreacyjne zagospodarowanie na
styku z terenem 13W/UT (pomost, taras widokowy, pla¿a trawiasta itp.),
 w zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ rozwi¹zania zawarte w projekcie zagospodarowania terenu 13W/UT.
Rozdzia³ 6
Zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej
§ 16
1. Dla obs³ugi komunikacyjnej projektowanego obszaru
wyznaczono na rysunku planu linie rozgraniczaj¹ce
dróg.
2. Na rysunku planu okrelono charakterystyczne rzêdne
wysokociowe projektowanach dróg.
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3. Ustalenia szczegó³owe dla projektowanych dróg i ulic:
KG1/2  istniej¹ca droga krajowa nr 20 (Warszkowo 
Suchorze  Bytów  Korne  Kocierzyna), oznaczona
w planie ogólnym symbolem 0.2K-209, droga g³ówna
G1/2:
a) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 35,0 m,
b) zakaz lokalizowania w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  7 m, na skrzy¿owaniu z drog¹
K1L1/2 dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo i w lewo,
d) zakaz ruchu pieszego i rowerowego w pasie drogowym,
e) zakaz wykonywania zjazdów poza skrzy¿owaniem
ustalonym w planie,
f) zatoki postojowe w pasie drogowym  niedopuszczalne,
g) odleg³oæ obiektów budowlanych od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni co najmniej 25 m,
h) realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi, spowodowane inwestycj¹ niedrogow¹, nale¿¹ do
inwestora tego przedsiêwziêcia.
K1L1/2  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) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  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,
K2L1/2  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) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  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.
K3D1/2  projektowana droga wewnêtrzna, droga dojazdowa klasy D1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 12,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) dopuszczalna wy³¹cznie przepuszczalna nawierzchnia jezdni.
K4D1/2  projektowana droga wewnêtrzna, droga dojazdowa klasy D1/2:
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a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 12,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalne zatoki postojowe pod³u¿ne (po jednej
stronie jezdni)  2,5 m,
g) dopuszczalna wy³¹cznie przepuszczalna nawierzchnia jezdni.
K5D1/2  projektowana droga wewnêtrzna, droga dojazdowa klasy D1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 10,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalna wy³¹cznie przepuszczalna nawierzchnia jezdni.
K6D1/2  projektowana droga wewnêtrzna, droga dojazdowa klasy D1/2:
a) minimalna szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych LR = 10,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
c) szerokoæ jezdni  5,0 m,
d) chodniki (dopuszczalne chodniki jednostronne)  2,0 m,
e) zjazdy  dopuszczalne,
f) dopuszczalna wy³¹cznie przepuszczalna nawierzchnia jezdni.
K7X  projektowany ci¹g pieszy:
a) minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR
= 5,0 m,
b) dopuszcza siê lokalizowanie infrastruktury technicznej,
c) dopuszczalna wy³¹cznie nawierzchnia przepuszczalna.
Rozdzia³ 7
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 17
1. Dla obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, niezbêdnej dla funkcjonowania terenów objêtych planem,
ustala siê mo¿liwoæ realizacji systemów infrastruktury technicznej (sieci, urz¹dzeñ i obiektów) w pasach
drogowych oraz poza nimi, zgodnie z warunkami okrelonymi w planie dla poszczególnych terenów, z
uwzglêdnieniem ograniczeñ obowi¹zuj¹cych dla drogi krajowej nr 20, zgodnie z § 13 ust. 3.
2. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego, na
zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
3. Odprowadzenie cieków:
1) obowi¹zuje zakaz odprowadzania cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych,
2) odprowadzenie cieków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) obowi¹zuje zakaz wprowadzania rozwi¹zañ tymczasowych w gospodarce wodno  ciekowej.
4. Odprowadzenie wód opadowych:

Dziennik Urzêdowy
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1) obowi¹zuje nakaz podczyszczania (piaskowniki itp.)
odprowadzanych w sposób zorganizowany do
gruntu wód opadowych z dróg i nawierzchni utwardzonych,
2) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z
po³aci dachowych powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnych dzia³ek,
3) dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych z dróg i placów o przepuszczalnej nawierzchni,
4) dla terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym
drogi krajowej obowi¹zuje nakaz odprowadzania
wód opadowych w sposób niezale¿ny od systemu
odwodnienia drogi krajowej.
Zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zanie indywidualne w
oparciu o o niskoemisyjne ekologiczne czynniki grzejne np.: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
Zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  rozwi¹zanie
indywidualne w oparciu o niskoemisyjne ekologiczne czynniki grzejne: olej opa³owy, gaz, energia elektryczna.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹:
1) z istniej¹cej sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych dopuszcza siê zastosowanie linii kablowych
uk³adanych w gruncie.
Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej, na zasadach
ustalonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
Usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym.
Na rysunku planu oznaczono trasê infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym:
1) istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia o r. 200,
2) planowanej drugiej nitki gazoci¹gu j/w,
3) istniej¹cego kabla telekomunikacji dalekosiê¿nej.
Rozdzia³ 8
Ustalenie stawki procentowej do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
§ 18

Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczenia jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe
§ 19
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Bytów zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42, poz. 241 z dnia
16 grudnia 1994 r.) w zakresie obszaru, objêtego granicami niniejszej zmiany.
§ 20
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.

§ 21
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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UCHWA£A Nr XXX/489/2002
Rada Gminy w Chojnicach
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) maj¹c na uwadze przypieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Chojnice oraz
zmniejszania bezrobocia strukturalnego Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê, na zasadach okrelonych w uchwale podmioty gospodarcze, prowadz¹ce dzia³alnoæ na terenie gminy z podatku od nieruchomoci zwanego dalej
podatkiem od nieruchomoci lub ich czêci, w których dokonano inwestycji o charakterze przemys³owym
lub us³ugowym o wartoci co najmniej 100 tys. euro
(dotyczy nak³adów na tworzenie nowych miejsc pracy
lub zakup bazy produkcyjnej tj. budynków i z nimi zwi¹zanych budowli) i zwiêkszenie zatrudnienia o iloci okrelone w ust. 3.
2. Zwolnienie dotyczy nowotworzonej bazy produkcyjnej:
budynków i z nimi zwi¹zanych budowli, a tak¿e zakupu obiektów przeznaczonych pod produkcje i us³ugi
wy³¹czonych poprzednio z dzia³alnoci przez okres, co
najmniej dwóch lat i uzyskanie wzrostu zatrudnienia
okrelonego w ust. 3. Zwolnienie nie dotyczy dzia³alnoci handlowej i developerskiej z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej pod sprzeda¿ produktów wytworzonych w obiektach bêd¹cych podmiotem zwolnienia.
3. Zwolnienie z podatku przys³uguje na okres:
1) 1 rok, je¿eli utworzono od 5-9 nowych miejsc pracy,
2) 2 lata, je¿eli utworzono od 10-19 nowych miejsc pracy,
3) 3 lata, je¿eli utworzono od 20-39 nowych miejsc pracy,
4) 4 lata, je¿eli utworzono od 40-79 nowych miejsc pracy,
5) 5 lat, je¿eli utworzono 80 i powy¿ej nowych miejsc
pracy.
4. W przypadku rozwoju ju¿ istniej¹cej firmy lub jej przebudowy zwolnienie ma zastosowanie, gdy nak³ady inwestycyjne przekrocz¹ kwotê 100 tys. euro i uzyska
siê wzrost zatrudnienia okrelonych w ust. 3.
5. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pe³nym wymiarze
czasu pracy w stosunku od redniego poziomu zatrudnienia z okresu 12-miesiêcy przed dniem oddania in-
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westycji do u¿ytku. Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia uwzglêdnia siê tylko pracowników zatrudnionych
na terenie Gminy Chojnice.
6. Zwolnienie z podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia na terenie Gminy Chojnice zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.
§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy nieruchomoci, które stanowi³y podstawê opodatkowania
przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
W przypadku, gdy podatnik rozszerzy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w wyniku oddania do u¿ytku nowej inwestycji
o wartoci powy¿ej 100 ty. euro, w której znajdzie zatrudnienie liczba osób okrelonych w § 1 ust. 3 zwolnienie
obejmuje tylko nowopowsta³¹ inwestycjê.
§3
1. Zwolnienie przys³uguje na udokumentowany wniosek
podatnika z³o¿ony w momencie oddania nowej inwestycji do u¿ytkownika.
2. Podatnik na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego w
czasie trwania zwolnienia, zobowi¹zany jest do sk³adania informacji potwierdzaj¹cej uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku.
§4
1. Podatnik jest zobowi¹zany pisemnie zawiadomiæ Urz¹d
Gminy Chojnie o utracie warunków do zwolnienia w
podatku od nieruchomoci najpóniej w ci¹gu 14 dni
od daty powstania okolicznoci powoduj¹cy utratê warunków do zwolnienia.
2. Podatnik, który utraci uprawnienia do zwolnienia z podatku zobowi¹zany jest do zap³aty tego podatku, poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym utraci³ uprawnienia.
3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku zawiadomienia Urzêdu o utracie warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do tego zwolnienia poczynaj¹c od pocz¹tku roku podatkowego, w którym to prawo usta³o i
zobowi¹za³o jest do jego zap³aty wraz z nale¿nymi odsetkami.
4. Podatnik, który wprowadzi³ Urz¹d Gminy w b³¹d, co
do warunków, od których uzale¿nione jest zwolnienie
z podatku od nieruchomoci, traci prawo do tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia wraz z nale¿nymi odsetkami, nadto poniesie konsekwencje wynikaj¹ce z
przepisów ustawy karnoskarbowej.
§5
1. Maksymalna wielkoæ zwolnienia okrelonego niniejsz¹ uchwa³¹ ³¹cznie pomoc¹ udzielon¹ z innych róde³
oraz w innych formach w ci¹gu kolejnych trzech lat
poprzedzaj¹cych dzieñ tego udzielenia, nie mo¿e przekraczaæ kwoty 100 tys. euro.
2. Zwolnienia z podatku do nieruchomoci przewidzianego niniejsz¹ uchwa³¹ nie mog¹ otrzymaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ w sektorach, o których
mowa w rozporz¹dzeniach wydanych na podstawie
art. 14 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Chojnice.
§7
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-dni do dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXX/497/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych
publicznych na terenie gminy Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8
marca 1990. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó. zm.) i art. 7 pkt 1, 2, 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Zalicza siê do kategorii dróg publicznych gminnych
nastêpuj¹c¹ drogê:
a) Angowice  Nie¿ychowice nr 0532008
2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w Chojnicach.
3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1534
UCHWA£A Nr XXXVI/258/2002
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 16 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVI/122/2000 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie
zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania.
Na podstawie art. 12 punkt 8 lit. a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 13, 34, 37 ust. 3, 68,
70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê § 2 Uchwa³y Nr XVI/122/2000 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego oraz
ich wydzier¿awiania i wynajmowania w ten sposób, ¿e
nadaje siê mu brzmienie:
1. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty:
a) 30% ceny, o ile kupuj¹cy zap³aci cenê w ca³oci
przed zawarciem umowy notarialnej,
b) 1% ceny za ka¿dy rok wynajmowania lokalu przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o jego wykup.

Dziennik Urzêdowy
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2. Przy zbiegu prawa do kilku bonifikat, ostateczna bonifikata nie mo¿e przekroczyæ 50% ceny.
3. Bonifikata nie obejmuje ceny gruntu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

2.
3.
4.

Przewodnicz¹cy Rady
E. Hapka

1535

5.

UCHWA£A Nr XXXIX/237/2002
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów.
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98
poz. 602 ze zm.) oraz art. 12 pkt 7 i 11 oraz art. 40 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
S³upskiego uchwala, co nastêpuje:

6.

e) z tytu³u holowania pojazdów wymienionych w punkcie c ustala siê:
 op³atê rycza³tow¹ na odleg³oæ do 20 km  150,00 z³,
 op³atê za 1 km holowania powy¿ej 20 km  4,50 z³.
W przypadku za³adunku i roz³adunku pojazdu pozostawionego poza pasem drogowym op³aty, o których
mowa w pkt 1a, b, c wzrastaj¹ o 50%.
Zwiêkszenie op³aty, o której mowa w pkt 2 potwierdzaj¹ na pimie w³aciwe s³u¿by wydaj¹ce dyspozycjê
usuniêcia pojazdu.
Za za³adunek, roz³adunek i holowanie pojazdów w godzinach miêdzy 22.00 a 6.00 oraz w niedziele i wiêta
stawki op³at, o których mowa w pkt 1 podwy¿sza siê o
50%.
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za parkowanie pojazdów
za jedn¹ dobê:
a) za pojazd jednoladowy  5,00 z³,
b) za pojazd jednoladowy pod zadaszeniem  6,00 z³,
c) za pojazd o dmc do 3,5 t  18,00 z³,
d) za pojazd o dmc do 3,5 t pod zadaszeniem  22,00 z³,
e) za pojazd o dmc powy¿ej 3,5 t  35,00 z³.
Op³ata naliczana jest za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê parkowania.
Wysokoci op³at ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ podane s¹ w kwotach brutto uwzglêdniaj¹cych podatek VAT.
*dmc  dopuszczalna masa ca³kowita

1536

§1
Ustala siê na terenie powiatu s³upskiego op³aty za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów, jak w za³¹czniku do uchwa³y.
Gdañsk, dnia 7 padziernika 2002 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
S³upskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/237/02
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 7 padziernika 2002 r.
Op³aty za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów
1. Ustala siê op³aty za holowanie pojazdów:
a) za za³adunek i roz³adunek pojazdu jednoladowego,
celem jego holowania  30,00 z³,
b) za za³adunek i roz³adunek pojazdu o dmc* do 3,5 t.,
celem jego holowania  60,00 z³,
c) za za³adunek i roz³adunek pojazdu o dmc powy¿ej
3,5 t., celem jego holowania  130,00 z³.
d) z tytu³u holowania pojazdów wymienionych w pkt a
i b ustala siê:
 op³atê rycza³tow¹ na odleg³oæ do 20 km  90,00 z³,
 op³atê za 1 km holowania powy¿ej 20 km  3,50 z³,

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/514-A/10/2002/IV/AP
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,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144) oraz art. 155 w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i § 29 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053)
po rozpatrzeniu wniosków
z dnia 30 lipca 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Us³ug Energetycznych
i Komunalnych UNIKOM Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku
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posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001398329
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
1) w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 26 wrzenia
2001 r. Nr OGD-820/514-B/8/2001/III/KK zatwierdzaj¹cej trzeci¹ taryfê dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w tej taryfie, zawartego
w pimie z dnia 30 lipca 2002 r. (znak: D/971/2002) i
uzupe³nionego pismem z dnia 3 padziernika 2002 r.
(znak: D/1258/2002),
2) w sprawie zatwierdzenia czwartej taryfy dla ciep³a, zawartego w pimie z dnia 30 lipca 2002 r. (znak: D/971/
2002)
postanawiam
1) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr
OGD-820/514-B/8/2001/III/KK w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw oraz bazowych cen i stawek op³at zawartych
w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, skracaj¹c ten okres poprzez zmianê jego koñcowej daty z dnia 31 maja 2003 r. na dzieñ 31 padziernika 2002 r.,
2) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw = (minus 0,36%),
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = (minus
6,02%),
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 3 do dnia 31 marca
2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/175/514/U/OT1/98/KK z
dnia 7 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami z
dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/175A/514/W/3/
2000/ZJ oraz z dnia 24 kwietnia 2002 r. Nr WCC/175B/
514/W/OGD/2002/DJ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/189/514/U/
OT1/98/KK z dnia 7 padziernika 1998 r., w dniu 30
lipca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania trzeciej taryfy dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ z
dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD-820/514-B/8/2001/
III/KK oraz w sprawie zatwierdzenia czwartej taryfy
dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Pismem z dnia 30 lipca 2002 r. (znak: D/971/2002) uzupe³nionym pismem z dnia 3 padziernika 2002 r. (znak: D/
1258/2002) Przedsiêbiorstwo wnios³o o skrócenie okre-
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su obowi¹zywania obecnej taryfy do 12 miesiêcy, tj. do
31 padziernika 2002 r. Powy¿sze pisma, ze wzglêdu na
swoj¹ treæ, zosta³y uznane przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, za wniosek Przedsiêbiorstwa dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa
URE z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD-820/514-B/8/2001/
III/KK w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a w
zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych oraz bazowych cen i stawek
op³at, poprzez skrócenie tego okresu, tj. zmianê jego koñcowej daty z dnia 31 maja 2003 r. na dzieñ 31 padziernika 2002 r. Powy¿szy wniosek Przedsiêbiorstwo uzasadnia³o istotn¹ zmian¹ warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, polegaj¹c¹ na znacznym wzrocie kosztów w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a, niezale¿nym od Przedsiêbiorstwa, w tym w
szczególnoci kosztów paliwa, energii elektrycznej oraz
podatków i op³at. Taka sytuacja, zdaniem Przedsiêbiorstwa, wymusi³a z kolei koniecznoæ przeprowadzenia
modernizacji ród³a ciep³a w celu minimalizacji ponoszonych kosztów.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Jednoczenie z § 29 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym, wynika, i¿ w
przypadku nieprzewidzianej istotnej zmiany warunków
prowadzenia przez przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³alnoci gospodarczej mo¿liwa jest zmiana taryfy dla ciep³a po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany. Natomiast, jak wynika z powy¿szych okolicznoci, przedstawione przez Przedsiêbiorstwo wyjaniania i dowody przemawiaj¹ za tym, aby w jego s³usznym
interesie, wczeniej wprowadziæ do stosowania nowe
ceny wynikaj¹ce z zatwierdzonej czwartej taryfy dla ciep³a. Nale¿y bowiem mieæ na wzglêdzie, i¿ dalsze stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at wynikaj¹cych z trzeciej taryfy dla ciep³a mo¿e mieæ niekorzystny
wp³yw na ci¹g³oæ i niezawodnoæ zaopatrzenia jego
odbiorców w ciep³o ze wzglêdu na pog³êbiaj¹c¹ siê stratê finansow¹ Przedsiêbiorstwa, spowodowan¹ wzrostem
kosztów niezale¿nym od Przedsiêbiorstwa.
Zatem wniosek Przedsiêbiorstwa w czêci dotycz¹cej
skrócenia okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at, zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD-820/514-B/8/2001/III/KK, jest uzasadniony.
Ponadto 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 URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
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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.
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 taryfowego.
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). Przy ustalaniu
bazowych cen i stawek op³at Przedsiêbiorstwo uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie, zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹, uwzglêdnione zosta³y
wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26
ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci
koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Ustalaj¹c wspó³czynnik korekcyjny dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost cen paliwa (mia³ wêglowy),
wzrost planowanych kosztów amortyzacji wynikaj¹cy z
przeprowadzanej obecnie modernizacji ciep³owni oraz
wzrost kosztów wody, kosztów energii elektrycznej i
wzrost op³at za korzystanie ze rodowiska, spowodowany m.in. wzrostem jednostkowych stawek op³at za gazy
lub py³y wprowadzane do powietrza. Natomiast przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto
pod uwagê przede wszystkim wzrost kosztów podatków
i op³at, w tym pobieranego przez Gminê podatku od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
ciep³a oraz ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych
s³u¿¹cych do jego przesy³ania.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
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 uza-

sadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania (tj. do dnia
31 padziernika 2002 r.) bazowych cen i stawek op³at
zawartych w trzeciej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej
decyzj¹ Prezesa URE z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD820/514-B/8/2001/III/KK zmienion¹ w zakresie terminu
jej obowi¹zywania zgodnie z pkt 1 obecnie wydanej
decyzji.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Us³ug Energetycznych
i Komunalnych Unikom Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-292 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 7 padziernika 2002 r.
Nr OGD-820/514-A/10/2002/IV/AP
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
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CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.1.Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie:
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135, poz. 1144),
 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. Przedsiêbiorstwo Us³ug Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. z/s w
Gdañsku przy ul. Budowlanych 31, zwane dalej
UNIKOM,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em
ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz
regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
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wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzona lub dostarczona do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebranego od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich
warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o.
1.2.Okrelenie ród³a ciep³a.
ród³o ciep³a  ciep³ownia Przedsiêbiorstwa Us³ug
Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku zlokalizowana przy ul. Budowlanych 31, w której ciep³o w postaci gor¹cej wody i
pary pochodzi z przetworzenia mia³u wêglowego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
UNIKOM prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/175/514/U/OT1/98/KK z
dnia 7 padziernika 1998 r. zmienionej decyzjami Nr
WCC/175A/514/W/3/2000/ZJ z dnia 22 listopada
2000 r. oraz Nr WCC/175B/514/W/OGD/2002/DJ z
dnia 24 kwietnia 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/189/514/U/
OT1/98/KK z dnia 7 padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a w postaci pary technologicznej, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ UNIKOM
oraz przy³¹cza i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane; urz¹dzenia pomiarowo-rozliczeniowe znajduj¹ siê w wêz³ach.
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GRUPA II  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a w postaci gor¹cej wody, dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ UNIKOM oraz przy³¹cza i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i
przez nich eksploatowane; urz¹dzenia pomiarowo-rozliczeniowe znajduj¹ siê w wêz³ach.

GRUPA III  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a w postaci gor¹cej wody, dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ UNIKOM oraz przy³¹cza i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i
przez nich eksploatowane; pomiar ciep³a zlokalizowany
jest na granicy sieci UNIKOM i przy³¹czy odbiorców.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:
GRUPA ODBIORCÓW I
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

j.m.
roczna
rata
miesiêczna

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

roczna
rata
miesiêczna

roczna
rata
miesiêczna

44,25
18,03
751,47

z³/MW

51,33

62,62

9,39

11,46

97,20

118,58

8,10

9,88

z³/MW

NETTO
66 177,12

BRUTTO*
80 736,09

z³/MW

5 514,76

6 728,01

z³/MW

25,30
11,67
21 741,72

30,87
14,24
26 524,90

z³/MW

1 811,81

2 210,41

8,52

10,39

97,20

118,58

8,10

9,88

z³/MW

NETTO
66 177,12

BRUTTO*
80 736,09

z³/MW

5 514,76

6 728,01

z³/MW

25,30
11,67
16 572,96

30,87
14,24
20 219,01

z³/MW

1 381,08

1 684,92

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
pomiarowy

rata
miesiêczna

GRUPA ODBIORCÓW III

j.m.
roczna
rata
miesiêczna

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

z³/GJ
3
z³/m
roczna
rata
miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ
roczna

Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW

36,27
14,78
615,96

z³/GJ
roczna

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

251,03

z³/GJ
3
z³/m

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

205,76

j.m.
roczna
rata
miesiêczna

Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
pomiarowy

rata
miesiêczna

GRUPA ODBIORCÓW II

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

BRUTTO*
3 012,33

z³/GJ
roczna

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

NETTO
2 469,12

z³/GJ
3
z³/m

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW

rata
miesiêczna

z³/punkt
pomiarowy
z³/punkt
pomiarowy

5,73

6,99

97,20

118,58

8,10

9,88

*- uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r.
Dz. U. Nr 72, poz. 664), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budow-
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lano  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.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez UNIKOM standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
Dyrektor
L. Wronka

1537
ZARZ¥DZENIE Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ruchu i postoju zbiornikowców przewo¿¹cych ³adunki niebezpieczne.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o bezpieczeñstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156),
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy Ogólne
§1
Przepisy zarz¹dzenia okrelaj¹ obowi¹zuj¹ce na obszarze portu wymagania w zakresie bezpieczeñstwa ruchu i
postoju zbiornikowców przewo¿¹cych ³adunki niebezpieczne lub nieodgazowanych po przewozie takich ³adunków.
§2
Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê do wszystkich zbior-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nikowców na terenie portów morskich, red, kotwicowisk
i torów wodnych le¿¹cych w granicach w³aciwoci terytorialnej Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§3
W rozumieniu zarz¹dzenia:
1) zbiornikowcem jest statek towarowy specjalnie zbudowany lub przystosowany do przewozu luzem ³adunków niebezpiecznych, który przewozi ³adunki niebezpieczne, lub jest nieodgazowany po ich przewozie,
2) ³adunkami niebezpiecznymi s¹:
a) oleje wymienione w za³¹czniku I do Konwencji
MARPOL 1973/78,
b) ³adunki chemiczne wymienione w za³¹czniku II Konwencji MARPOL 1973/78,
c) skroplone gazy wêglowodorowe i ciek³e gazy chemiczne wymienione w Miêdzynarodowym kodeksie gazowców lub w Kodeksie gazowców,
3) palnymi ³adunkami niebezpiecznymi s¹:
a) ³adunki ³atwopalne o temperaturze zap³onu do 60°C
mierzonej w tyglu zamkniêtym,
b) ³adunki palne o temperaturze zap³onu powy¿ej 60°C
mierzonej w tyglu zamkniêtym,
c) palne ³adunki niebezpieczne nale¿¹ce do ró¿nych
klas, a przewo¿one równoczenie zbiornikowcem,
zalicza siê do tej klasy, do której nale¿y ³adunek
posiadaj¹cy najni¿sz¹ temperaturê zap³onu, z
uwzglêdnieniem ³adunków, po których zbiornikowiec nie zosta³ odgazowany,
4) obszar portu jest to obszar l¹dowy z wewnêtrznym
obszarem wodnym i zewnêtrznym obszarem wodnym
zwanym red¹,
5) terminal jest to obiekt wyposa¿ony w instalacje i
urz¹dzenia niezbêdne do cumowania zbiornikowców,
prze³adunku ³adunków niebezpiecznych i obs³ugiwany przez wykwalifikowany personel, zapewniaj¹cy
prze³adunek bezpieczny pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej i ochrony rodowiska,
6) regulamin bezpiecznej obs³ugi zbiornikowca jest to
dokument zawieraj¹cy wymogi techniczno-eksploatacyjne terminalu w stosunku do zbiornikowca, które
s¹ niezbêdne dla zapewnienia bezpiecznej obs³ugi
zbiornikowca i bezpieczeñstwa terminalu. Regulamin
ten musi byæ zatwierdzony przez dyrektora w³aciwego terytorialnie urzêdu morskiego. Regulamin sporz¹dzony jest w jêzyku polskim i angielskim,
7) operator nabrze¿a oznacza osobê prawn¹ lub fizyczn¹, która sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê nad czynnociami wykonywanymi na nabrze¿u,
8) kapitanat portu oznacza oficera dy¿urnego kapitanatu portu,
9) statkiem po¿arniczym jest statek specjalnie zbudowany lub przystosowany do gaszenia po¿arów w portach, posiadaj¹cy certyfikat statku po¿arniczego,
10) asysta statku po¿arniczego polega na pozostawieniu statku po¿arniczego na granicy strefy ochronnej
zbiornikowca i utrzymaniu z nim ³¹cznoci, celem
podjêcia natychmiastowej akcji ratowniczo-ganiczej,
11) odgazowanie jest to usuniêcie pozosta³oci ³adunków niebezpiecznych, par i gazów z przestrzeni zamkniêtych w czêci ³adunkowej zbiornikowca,
12) wiadectwo odgazowania jest to dokument wydany przez osobê upowa¿niona przez administracjê mor-
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13)
14)
15)
16)
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sk¹ stwierdzaj¹cy, i¿ w okrelonym czasie badane
przestrzenie zamkniête s¹ odgazowane w celu wykonania okrelonych prac. Wa¿noc takiego wiadectwa nie mo¿e przekraczaæ 24 godz.,
gaz obojêtny oznacza niepalny gaz lub mieszaninê
gazów zawieraj¹c¹ poni¿ej 8% objêtociowych tlenu,
prace zimne obejmuj¹ wszelkie prace, które nie wi¹¿¹ siê z wytwarzaniem ród³a zap³onu palnych cieczy,
par i gazów,
prace gor¹ce obejmuj¹ wszelkie prace zwi¹zane z
wysok¹ temperatur¹, otwartym ogniem, wystêpowaniem ci¹g³ego ród³a iskier, itp.,
remont w stoczni oznacza naprawy zbiornikowca
wykonywane na terenie stoczni.

Rozdzia³ 2
Wymagania dotycz¹ce zbiornikowców i ich za³óg
§4
1. Ka¿dy zbiornikowiec powinien korzystaæ z systemów
nadzoru ruchu statków.
2. Zbiornikowce podlegaj¹ce przepisom niniejszego zarz¹dzenia s¹ zobowi¹zane do korzystania z us³ug pilota i holowników na zasadach okrelonych w zarz¹dzeniu i przepisach portowych.
3. Jednostki dostawcze (bunkierki) mog¹ uzyskaæ zwolnienie od tego obowi¹zku po spe³nieniu wymogów
okrelonych odrêbnymi przepisami.
§5
1. Zbiornikowce przewo¿¹ce ³adunki olejowe w iloci
wiêkszej ni¿ 2000 ton, zobowi¹zane s¹ do posiadania
wa¿nego certyfikatu zabezpieczenia finansowego oraz
innych wymaganych przepisami wa¿nych dokumentów klasyfikacyjnych i certyfikatów bezpieczeñstwa
statku.
2. Zbiornikowce, których certyfikat zabezpieczenia finansowego utraci³ wa¿noæ po wyjciu z ostatniego portu
zawiniêcia, mog¹ uzyskaæ jednorazow¹ zgodê kapitana portu na wejcie.
§6
1. Zabrania siê przebywania zbiornikowca w terminalach
ponad czas niezbêdny do jego obs³ugi.
2. W szczególnych przypadkach za zgod¹ i na warunkach
okrelonych przez kapitana portu, zbiornikowiec mo¿e
przebywaæ na obszarze portu poza czas niezbêdny do
jego obs³ugi.
§7
1. Na zbiornikowcu cumuj¹cym w terminalu powinna stale przebywaæ niezbêdna iloæ za³ogi, zapewniaj¹ca w
razie potrzeby natychmiastow¹ gotowoæ manewrow¹ i ganicz¹ zbiornikowca.
2. Za³oga zbiornikowca powinna posiadaæ kwalifikacje
zgodnie z Konwencj¹ STCW 78/95.
§8
1. Podmiot zarz¹dzaj¹cy terminalem zobowi¹zany jest do
przedstawienia w kapitanacie portu karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej (³adunku
statku), co najmniej na 48 godz. przed przybyciem statku do portu.
2. Karta, o której mowa w ust. 1, powinna byæ dostarczo-

na kapitanowi statku przed rozpoczêciem za³adunku w
terminalu.
Rozdzia³ 3
Zasady ruchu zbiornikowców w porcie
§9
1. Kapitan statku lub w jego imieniu upowa¿niony przedstawiciel, obowi¹zany jest co najmniej na 72 godz.
przed przybyciem statku do portu,powiadomiæ kapitanat portu, Centrum VTS Zatoka Gdañska, terminal i
dyspozytora portu o spodziewanym przybyciu na redê
portu zbiornikowca z ³adunkiem niebezpiecznym lub
nieodgazowanego po przewozie takiego ³adunku, podaj¹c:
1) nazwê statku, jego sygna³ wywo³awczy, numer IMO
oraz banderê,
2) ca³kowit¹ d³ugoæ statku, jego szerokoæ, zanurzenie w chwili wejcia na redê oraz tona¿ brutto,
3) przewidywany czas przybycia na redê (ETA),
4) przewidywan¹ trasê ¿eglugi na Morzu Ba³tyckim oraz
port docelowy,
5) w³aciw¹ nazwê techniczn¹ wszystkich ³adunków
niebezpiecznych za³adowanych na zbiornikowiec, ich
numery klasyfikacyjne ONZ (jeli istniej¹), temperatury zap³onu, rozmieszczenia na statku oraz iloæ tych
³adunków (w przypadku zbiornikowców nieodgazowanych po przewozie ³adunków niebezpiecznych
mo¿na odst¹piæ od podawania iloci),
6) pe³n¹ nazwê (wraz z numerami telefonów) upowa¿nionego przedstawiciela kapitana statku,
7) datê wa¿noci certyfikatu zabezpieczenia finansowego (dla zbiornikowców przewo¿¹cych wiêcej ni¿
2.000 ton ³adunków olejowych).
2. W przypadku zbiornikowca odgazowanego, który
wchodzi do portu, kapitan statku lub w jego imieniu
upowa¿niony przedstawiciel, obowi¹zany jest powiadomiæ kapitanat portu, Centrum VTS Zatoka Gdañska, terminal i dyspozytora portu o spodziewanym
przybyciu na redê portu z 48 godzinnym wyprzedzeniem, podaj¹c:
1) nazwê statku, jego sygna³ wywo³awczy, numer IMO
oraz banderê,
2) ca³kowit¹ d³ugoæ statku, jego szerokoæ, zanurzenie w chwili wejcia na redê oraz tona¿ brutto,
3) przewidywany czas przybycia na redê (ETA),
4) w³aciw¹ nazwê techniczn¹ ³adunków niebezpiecznych, które maj¹ byæ za³adowane na zbiornikowiec
i ich numery klasyfikacyjne ONZ (jeli istniej¹), temperatury zap³onu, oraz przybli¿one iloci,
5) pe³n¹ nazwê (wraz z numerami telefonów) upowa¿nionego przedstawiciela kapitana statku,
6) datê wa¿noci certyfikatu zabezpieczenia finansowego (dla zbiornikowców ³aduj¹cych wiêcej ni¿ 2.000
ton ³adunków niebezpiecznych, wymienionych w §
3 pkt 2 litera a.
3. W przypadku gdy czas trwania podró¿y zbiornikowca
do portu docelowego trwa krócej ni¿ 24 godz., obowi¹zku zg³oszenia okrelonego w ust. 1 lub 2 nale¿y
dokonaæ niezw³ocznie po wyjciu w morze z ostatniego portu.
4. Dok³adny czas przybycia zbiornikowca do portu, kapitan statku lub w jego imieniu upowa¿niony przedstawiciel, obowi¹zany jest potwierdziæ do kapitanatu por-
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3. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e
odst¹piæ od egzekwowania ograniczenia zawartego w
ust. 2.
4. Ruch zbiornikowców w czasie trwania akcji przeciwlodowej odbywa siê stosowanie do decyzji podejmowanych przez kapitana portu.
5. W razie nag³ego pogorszenia widzialnoci zbiornikowiec powinien dostosowaæ siê do poleceñ kapitanatu
portu.

tu, Centrum VTS Zatoka Gdañska, terminalu i dyspozytora portu lub dyspozytora stoczni z wyprzedzeniem
6 godzinnym. Wraz z podaniem dok³adnego czasu przybycia zbiornikowca, zg³aszaj¹cy potwierdza pe³n¹
sprawnoæ manewrow¹, prze³adunkow¹ i ganicz¹
zbiornikowca, udokumentowan¹ sporz¹dzeniem odpowiedniej listy kontroli.
5. O wszelkich zmianach dotycz¹cych terminu przybycia
zbiornikowca na redê lub o jego niesprawnoci manewrowej, prze³adunkowej lub ganiczej, kapitan statku lub w jego imieniu upowa¿niony przedstawiciel,
obowi¹zany jest powiadomiæ niezw³ocznie kapitanat
portu, Centrum VTS Zatoka Gdañska, terminal i dyspozytora portu lub stoczni.
6. Kapitan statku lub w jego imieniu upowa¿niony przedstawiciel, obowi¹zany co najmniej na 4 godz. przed
wyjciem statku z portu, powiadomiæ kapitanat portu
o planowanym wyjciu z terminalu zbiornikowca z ³adunkiem niebezpiecznym lub nieodgazowanego po
takim ³adunku, podaj¹c:
1) nazwê statku, jego sygna³ wywo³awczy, numer IMO
oraz banderê,
2) ca³kowit¹ d³ugoæ statku, jego szerokoæ, zanurzenie w chwili opuszczenia terminalu oraz tona¿ brutto,
3) przewidywany czas wyjcia w morze (ETD),
4) przewidywan¹ trasê na Morzu Ba³tyckim oraz port
docelowy,
5) w³aciw¹ nazwê techniczn¹ wszystkich ³adunków
niebezpiecznych za³adowanych na zbiornikowiec, ich
numery klasyfikacyjne ONZ (jeli istniej¹), temperatury zap³onu, oraz iloæ ³adunków niebezpiecznych
(w przypadku zbiornikowców nieodgazowanych po
przewozie ³adunków niebezpiecznych mo¿na odst¹piæ od podania iloci),
6) pe³n¹ nazwê (wraz z numerami telefonów) upowa¿nionego przedstawiciela kapitana statku.

1. Do obs³ugi holowniczej wyznacza siê holowniki odpowiednio przystosowane do obs³ugi zbiornikowców.
2. Podczas wprowadzania/wyprowadzania zbiornikowców do/z portu, holownik/holowniki obs³uguj¹ce statek z dziobu/z rufy powinny pracowaæ na holach.
3. Us³uga holownicza powinna byæ wiadczona w warunkach hydrometeorologicznych pozwalaj¹cych na podanie holi przez holowniki wchodz¹ce w sk³ad manewruj¹cego zespo³u holowniczego.
4. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu mo¿e
zezwoliæ na odstêpstwa od powy¿szych ustaleñ.

§ 10

§ 15

W przypadku stwierdzenia podczas wprowadzania
zbiornikowca do portu, jakiejkolwiek niesprawnoci technicznej mog¹cej mieæ wp³yw na jego bezpieczn¹ obs³ugê, pilot wykonuj¹cy us³ugê, zobowi¹zany jest niezw³ocznie poinformowaæ kapitanat portu o zauwa¿onych usterkach.
§ 11

1. Zbiornikowce przewo¿¹ce palne ³adunki niebezpieczne lub nieodgazowane zobowi¹zane s¹ do korzystania
z asysty statku po¿arniczego, je¿eli temperatura zap³onu ³adunku wynosi 60° C lub mniej wed³ug. próby w
tyglu zamkniêtym.
2. Asysta statku po¿arniczego obowi¹zuje od miejsca
obsadzenia zbiornikowca przez pilota na wejciu do
portu, podczas pobytu w porcie i do miejsca, w którym pilot schodzi ze statku w czasie wyjcia zbiornikowca z portu.
3. W przypadku braku mo¿liwoci zapewnienia asysty
statku po¿arniczego, kapitan portu mo¿e wyraziæ zgodê na pe³nienie takiej asysty przez inn¹ jednostkê odpowiednio wyposa¿on¹ w rodki i sprzêt po¿arniczy,
oraz obsadzon¹ przez przeszkolon¹ za³ogê.
4. Statek po¿arniczy pe³ni asystê w pobli¿u zbiornikowca. Obowi¹zki statku po¿arniczego pe³ni¹cego asystê
okrela regulamin s³u¿by uzgodniony z administracj¹
morsk¹.

1. Kapitan zbiornikowca po przybyciu na redê portu powinien zg³osiæ swoje przybycie do kapitanatu portu i
w razie potrzeby zakotwiczyæ na wyznaczonym kotwicowisku lub w miejscu wyznaczonym przez kapitanat
portu, podaj¹c czas i pozycjê zakotwiczenia.
2. Zmiana miejsca zakotwiczenia lub zejcie z redy zbiornikowca wymaga zgody kapitanatu portu.
§ 12
1. Zgodê na ruch zbiornikowca na obszarze portu wydaje kapitanat portu, po uzyskaniu potwierdzenia kapitana statku o pe³nej sprawnoci manewrowej, prze³adunkowej i ganiczej zbiornikowca.
2. Ruch zbiornikowców na torach podejciowych do portów, wodach wewn¹trz portowych mo¿e odbywaæ siê
przy widzialnoci nie mniejszej ni¿ 1.000 m dla zbiornikowca o d³ugoci ca³kowitej do 200 m, 1 Mm dla zbiornikowca o d³ugoci ca³kowitej wiêkszej ni¿ 200 m.

§ 13
1. Zbiornikowce nie mog¹ byæ wyprzedzane i nie mog¹
wyprzedzaæ innych statków na obszarze wewn¹trz portowym i torach podejciowych do portów.
2. Zbiornikowce przewo¿¹ce ³adunki niebezpieczne lub
nieodgazowane po przewozie takich ³adunków nie
mog¹ byæ mijane na obszarze portów w odleg³oci
mniejszej ni¿ 30 m.
3. Dopuszcza siê odstêpstwa od przepisów wymienionych w ust. 1 i 2 w przypadkach uzasadnionych, po
uzyskaniu zgody kapitana portu.
4. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje siê do statków obs³uguj¹cych bezporednio zbiornikowiec lub statków ratowniczych pod¹¿aj¹cych do akcji ratowniczej.
§ 14

Rozdzia³ 4
Bezpieczeñstwo operacji prze³adunkowych
§ 16
Do cumowania zbiornikowca nale¿y u¿ywaæ lin bezpiecznych, nie powoduj¹cych iskrzenia.
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§ 17
Po zacumowaniu zbiornikowca w terminalu, za³oga
zbiornikowca jest obowi¹zana:
1) umocowaæ odpowiednie, owietlone w nocy stalowe hole na dziobie i rufie za burt¹ od strony wody
na wysokoci 1 m od powierzchni wody,
2) wystawiæ s³u¿bê pok³adow¹ pe³ni¹c¹ nadzór nad
bezpiecznym przebiegiem prze³adunku.
§ 18
1. Dok³adne miejsce obs³ugi zbiornikowca wyznacza kierownik terminalu lub osoba przez niego upowa¿niona.
2. Zbiornikowiec przed dobiciem i zacumowaniem do
terminalu ma obowi¹zek wy³¹czyæ w³asn¹ elektrochemiczn¹ ochronê przed korozj¹.
§ 19
1. Cumowanie zbiornikowca jest dozwolone przy nabrze¿u do tego przystosowanym.
2. Dopuszcza siê cumowanie zbiornikowca za zgod¹ i na
warunkach okrelonych przez kapitana portu, w przypadku innych nabrze¿y.
§ 20
1. Odleg³oæ od dziobu i rufy zbiornikowca przewo¿¹cego ³adunki niebezpieczne lub nieodgazowanego po ich
przewozie, do innych statków cumuj¹cych przy tym
samym nabrze¿u powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 30 m.
2. Zbiornikowiec zacumowany przy nabrze¿u powinien
byæ ustawiony dziobem do wyjcia. Odstêpstwo od
tej zasady mo¿e nast¹piæ za zgod¹ kapitana portu.
3. Przeci¹ganie zbiornikowca na linach wzd³u¿ nabrze¿a
jest zabronione bez zgody kapitana portu.
4. Cumowanie zbiornikowca do burty innego statku jest
zabronione.
5. Cumowanie innego statku do burty zbiornikowca jest
zabronione. Powy¿szy zakaz nie dotyczy jednostek pomocniczych przy spe³nieniu warunków okrelonych w
ust. 6.
6. Cumowanie jednostek pomocniczych do burty zbiornikowca mo¿liwe jest wy³¹cznie po uzyskaniu zgody
kapitana portu.
7. Bunkrowanie zbiornikowca przewo¿¹cego ³adunki niebezpieczne, a tak¿e przyjmowanie i wydawanie zaopatrzenia z barek lub innych jednostek pomocniczych
mo¿e siê odbywaæ przed rozpoczêciem lub po zakoñczeniu operacji prze³adunkowych i balastowych na
warunkach okrelonych przez kapitana portu.
§ 21
1. Po zacumowaniu zbiornikowca w terminalu przed rozpoczêciem prze³adunku, zbiornikowiec podlega inspekcji przez przedstawicieli terminalu. W inspekcji udzia³
bierze kapitan statku lub upowa¿niony przez niego oficer statku.
2. Z przeprowadzonej inspekcji sporz¹dzona jest lista
kontrolna wg wzoru zawartego w regulaminie bezpiecznej obs³ugi, a o wyniku inspekcji przedstawiciel terminalu powiadamia kapitanat portu. Rozpoczêcie prze³adunku uzale¿nione jest od pozytywnego wyniku inspekcji.
3. Ka¿dy terminal musi posiadaæ regulamin bezpiecznej
obs³ugi zbiornikowca.
4. Przed rozpoczêciem prze³adunku kapitan zbiornikow-

ca winien otrzymaæ regulamin, o którym mowa w ust. 2
i 3, a terminal stosowne potwierdzenie dorêczenia tego
dokumentu.
5. Przed rozpoczêciem prze³adunku zbiornikowca w terminalu kapitan ma obowi¹zek przekazaæ wype³nion¹
listê kontroln¹, o której mowa w ust. 2, do kapitanatu
portu.
§ 22
W czasie prowadzenia operacji prze³adunku zbiornikowiec z ³adunkiem niebezpiecznej substancji nie rozpuszczalnej w wodzie i l¿ejszej od wody powinien byæ zabezpieczony zapor¹ przeciwrozlewow¹.
§ 23
Prze³adunek ³adunków niebezpiecznych jest dozwolony tylko za pomoc¹ sta³ych ramion prze³adunkowych lub
wê¿y ³adunkowych posiadaj¹cych odpowiednie atesty.
§ 24
W przypadku wyst¹pienia zagro¿enia zacumowanego
w terminalu zbiornikowca wywo³anego warunkami meteorologicznymi, eksploatacyjnymi, technicznymi lub innymi nadzwyczajnymi zagro¿eniami, operacje prze³adunkowe nale¿y niezw³ocznie przerwaæ.
§ 25
W przypadku po¿aru lub innego miejscowego zagro¿enia na zbiornikowcu:
1. Akcj¹ ratownicz¹ kieruje pierwszy przyby³y na miejsce zdarzenia dowódca jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, w cis³ym porozumieniu z kapitanem
portu i kapitanem zbiornikowca.
2. Kapitan i za³oga zbiornikowca obowi¹zani s¹ podporz¹dkowaæ siê decyzjom kieruj¹cego akcj¹ ratownicz¹.
3. Zbiornikowiec, na którym powsta³ po¿ar lub inne
miejscowe zagro¿enie, je¿eli tego wymaga bezpieczeñstwo innych statków lub urz¹dzeñ portowych
albo ruchu statków, mo¿e byæ odholowany w bezpieczne miejsce lub usuniêty z portu. Decyzjê w tej
sprawie podejmuje kapitan portu.
§ 26
Mycie lub odgazowanie zbiornikowca w porcie mo¿e
nast¹piæ po uzyskaniu zgody i w miejscu wskazanym przez
kapitana portu.
Rozdzia³ 5
Remonty zbiornikowców
§ 27
1. Przeprowadzenie remontów na zbiornikowcu stoj¹cym
na redzie lub w porcie dozwolone jest wy³¹cznie po
uzyskaniu zgody kapitana portu.
2. W celu uzyskania zgody na prace remontowe armator
zobowi¹zany jest do przedstawienia kapitanowi portu
zakresu remontu i sposobu jego zabezpieczenia.
3. Przy remontach podczas postoju w porcie do zakresu
planowanego remontu i sposobu jego zabezpieczenia
musi byæ do³¹czona pisemna zgoda operatora nabrze¿a na wykonywanie takich prac.
4. W przypadku remontów wykonywanych w porcie, kapitan portu powiadamia operatora nabrze¿a o podjêtej decyzji.
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5. Przez ca³y czas trwania remontu zbiornikowiec zobowi¹zany jest posiadaæ wa¿ne wiadectwo odgazowania, które nie mo¿e byæ wystawione na okres d³u¿szy
ni¿ 24 godz.
6. W okrelonych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoæ
czêciowego odgazowania zbiornikowca przy spe³nieniu warunku nape³nienia wszystkich pozosta³ych zbiorników ³adunkowych gazem obojêtnym lub wod¹. W
przypadkach budz¹cych w¹tpliwoci kapitan portu
mo¿e powo³aæ komisjê rzeczoznawców na koszt armatora, która okreli warunki przeprowadzenia remontu.
§ 28
1. Zabrania siê wprowadzania zbiornikowca na remont
do stoczni z ³adunkiem niebezpiecznym.
2. Wprowadzenie zbiornikowca na remont do stoczni
dozwolone jest po uzyskaniu zgody kapitana portu, na
podstawie przedstawionego wiadectwa odgazowania.
3. Rozpoczêcie remontu zbiornikowca mo¿e nast¹piæ po
z³o¿eniu pisemnej deklaracji przez dyrektora stoczni lub
upowa¿nion¹ przez niego osobê do kapitana portu o
przygotowaniu stoczni do rozpoczêcia remontu.
4. Stocznia przyjmuj¹ca zbiornikowiec do remontu musi
posiadaæ procedury remontu zbiornikowca uzgodnione z administracj¹ morsk¹.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§ 29
W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym zarz¹dzeniem, a dotycz¹cym zbiornikowców, stosuje siê inne
obowi¹zuj¹ce przepisy i zalecenia organizacji miêdzynarodowych.
§ 30
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
I. Jagniszczak

1538
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/384-A/4000/15/2001/2002/II/JG
z dnia 30 wrzenia 2002 r.
W dniu 26 wrzenia 2002 r. wp³yn¹³ wniosek Wspólnego Przedsiêbiorstwa PROMEX T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka jawna z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim
dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2001 r. Nr OGD  820/384-A/12/
2001/II/CW, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 3 sierpnia 2001 r. Nr OGD  820/384-A/
12/2001/II/CW, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Wspólnemu Przedsiêbiorstwu PROMEX T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka jawna z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim taryfê dla ciep³a na okres do dnia 30 wrzenia 2002 r.
Pismem z dnia 26 wrzenia 2002 r. Przedsiêbiorstwo
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wnios³o o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z przed³u¿eniem
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 listopada 2002 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 30 wrzenia
2002 r. Nr OGD-820/384-A/4000/15/2001/2002/II/JG swoj¹
wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 3 sierpnia 2001 r. Nr OGD 
820/384-A/12/2001/II/CW, wyd³u¿aj¹c okres stosowania
bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 30 listopada
2002 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych
cen i stawek op³at, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (trzeciej) taryfy dla ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om

1539
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
Nr OGD-820/423-A/5/2002/III/MS
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a sporz¹dzonej przez Zak³ad Energetyki
Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o z siedzib¹ w Kartuzach.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) informuje, i¿ na podstawie art. 105 § 2 oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984), w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o z siedzib¹ w Kartuzach, zosta³o umorzone w dniu 25 wrzenia 2002 r. postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a (trzeciej), ustalonej przez w/w Przedsiêbiorstwo.
Aktualnie obowi¹zuje taryfa dla ciep³a (druga), zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 18 maja 2001 r. Nr OGD820/423-A/10/2001/II/SA, zmieniona decyzj¹ z dnia 24
padziernika 2001 r. Nr OGD 820/423-A/3781/5/2001/II/CW.
Ceny i stawki op³at w niej zawarte obowi¹zuj¹ do dnia 31
maja 2003 r.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 1 padziernika 2002 r.
Nr OGD-820/2013-A/8/2002/I/DJ

INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/300A/377/W/OGD/2002/BP
oraz
Nr PCC/312B/377/W/OGD/2002/BP

o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Stoczniê Remontow¹ NAUTA S. A. z siedzib¹ w Gdyni.

W dniu 13 wrzenia 2002 r. na wniosek Gminy Miastko
prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie zak³adu
bud¿etowego pn. Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹
w Miastku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr WCC/300/
377/U/1/98/BT oraz z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr PCC/
312/377/U/1/98/BT zmienion¹ decyzj¹ z dnia 19 padziernika 1999 r. Nr PCC/312A/377/W/3/99/RW, udzielono
Gminie Miastko prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
formie zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Miastku, koncesji na wytwarzanie oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 31 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 poszczególnych decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 18 lipca 2002 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku z likwidacj¹ ród³a ciep³a
o mocy zainstalowanej 1,0 MWt, zlokalizowanego w Miastku przy ul. M³odzie¿owej 8. W zwi¹zku z tym ogólna liczba eksploatowanych róde³ ciep³a wynosi 4, a ³¹czna moc
zainstalowana wynosi 10,62 MWt.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr WCC/300/377/U/1/
98/BT oraz z dnia 14 padziernika 1998 r. Nr PCC/312/
377/U/1/98/BT zmienionej decyzj¹ z dnia 19 padziernika
1999 r. Nr PCC/312A/377/W/3/99/RW.

Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w zwi¹zku z art. 30 oraz
art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzib¹ w Gdyni, zosta³o umorzone w dniu 1 padziernika 2002 r. postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a ustalonej przez w/w Przedsiêbiorstwo.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om

1541
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/82-A/4120/3/2000/2002/I/KK
z dnia 8 padziernika 2002 r.
Na wniosek Gminy Kocza³a, prowadz¹cej dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w formie zak³adu bud¿etowego pn. Zak³ad
Gospodarki Komunalnej Z.B z siedzib¹ w Koczale z dnia
2 padziernika 2002 r. (data wp³ywu 2 padziernika 2002 r.)
uzupe³niony pismem z dnia 4 padziernika 2002 r. (data
wp³ywu 4 padziernika 2002 r.), na podstawie art. 155 i
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
zmieni³ decyzj¹ z dnia 8 padziernika 2002 r. Nr OGD 
820/82-A/4120/3/2000/2002/I/KK swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 17 listopada 2000 r. Nr OGD  820/82-A/12/
2000/I/CW, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen
i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww decyzj¹, do dnia 31 grudnia 2002 r. Pozwoli to na
dalsze stosowanie zatwierdzonych cen i stawek op³at do
czasu wejcia w ¿ycie cen i stawek op³at wynikaj¹cych
z zatwierdzonej, drugiej taryfy dla ciep³a, tym bardziej, i¿
w chwili obecnej zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (drugiej) taryfy dla
ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 8 padziernika 2002 r.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 13 wrzenia 2002 r.

1543
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1055/8045/W/OGD/2002/SA,
Nr PCC/1036/8045/W/OGD/2002/SA.,
Nr WEE/161/8045/W/OGD/2002/SA
W dniu 17 wrzenia 2002 r. na wniosek przedsiêbiorcy: ENERGOBALTIC Sp. z o.o.. z siedzib¹ w Gdañsku,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ
przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i
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dystrybucjê ciep³a oraz na wytwarzanie energii elektrycznej.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 11 marca 2002 r. przedsiêbiorca: ENERGOBALTIC Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, zwróci³ siê
do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z wnioskiem o
udzielenie mu koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a.
Decyzjami z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr WCC/846/8045/
P/3/2000/MJ i Nr PCC/903/8045/P/3/2000/MJ oraz z dnia
18 padziernika 2000 r. Nr WEE/76/8045/P/1/2/2000/MS
udzielono przedsiêbiorcy: ENERGOBALTIC Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Gdañsku promes koncesji na wytwarzanie ciep³a, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz na wytwarzanie
energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2002 r.
W trakcie postêpowania administracyjnego w sprawie
udzielenia przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz na wytwarzanie energii
elektrycznej stwierdzono, ¿e przedsiêbiorca zosta³ wpisany do rejestru handlowego S¹du Rejonowego w Gdañsku XII Wydzia³ Gospodarczy Rejestrowy Dzia³ H/B nr
12326 w dniu 12 wrzenia 1997 r., spe³nia warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  4 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywa-

Dziennik Urzêdowy
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nie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie tej dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych, nie
znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym ani likwidacji.
Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci
okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji ustalono zgodnie z art. 36
ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.
W trakcie postêpowania zwrócono siê o wyra¿enie
opinii w przedmiotowej sprawie do Zarz¹du Województwa Pomorskiego. Zarz¹d w terminie 14 dni od przed³o¿enia sprawy, opinii takiej nie wyda³, co w myl art. 23
ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne równoznaczne jest z
opini¹ pozytywn¹.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Gdañsk, dnia 17 wrzenia 2002 r.
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