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1571

§2

UCHWA£A Nr XXXII/203/2002
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 25 lutego 2002 r.

1. Uchwa³a ma zastosowanie do lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu S³upskiego.
2. Powiat S³upski, z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje na
warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale
mieszkalne, osobom prowadz¹cym gospodarstwa
domowe o niskich dochodach a tak¿e na zasadach i w
wypadkach przewidzianych w ustawie.
3. Powiat S³upski mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale
w celu ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu S³upskiego.
Na podstawie art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

§3
1. Sporód lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Powiatu S³upskiego wydziela siê lokale przeznaczone
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy osób
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podleg³ych powiatowi.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w pkt 1, decyduje Zarz¹d Powiatu S³upskiego.
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3. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 6 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 175% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§5
Do dochodu, o którym mowa w § 4 zalicza siê dochód
przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug
przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§6
Zamiana lokali stanowi¹cych w³asnoæ powiatu mo¿e
nast¹piæ za zgod¹ Zarz¹du Powiatu.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) Zarz¹d Powiatu mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹, która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego
mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego lubjego wspó³ma³¿onka,
2) wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego
do zajmowanego lokalu sta³y siê po 11 listopada
1994 r.,
3) wobec osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 nie
bêd¹ wytaczane powództwa o nakazanie przez s¹d
opró¿nienia lokalu.
§8
Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 4,
2) w przypadku nadwy¿ki w/w lokali, w drodze zamiany osobom, których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela.
§9
Zarz¹d Powiatu powo³a Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ oraz okreli regulamin jej funkcjonowania, której
zadaniem jest weryfikacja wniosków o najem lokali oraz
wybór osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 10

W przypadkach nie objêtych postanowieniami niniejszej uchwa³y, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego podejmuje Zarz¹d Powiatu.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
S³upskiego.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Wszó³kowski

1572
UCHWA£A Nr IV/221/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 75 i 283 na
terenie wsi Gostomie gmina Kocierzyna (zmiana do
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.) .
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Gostomie:
1. Dzia³ka nr 75 o powierzchni 0,45ha przeznaczona w
aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o powierzchni dzia³ki min. 800 m2 i szer. dzia³ki min.
20,0 m,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste, o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%,

Dziennik Urzêdowy
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 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi.
KD  poszerzenie istniej¹cych dróg o 1,5 m i 2,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 w momencie realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty
pod³¹czyæ do tej sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15 KV i 0,4 KV z zak³adem energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak i
trawniki),
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi oznaczonej
symbolem KD wskazana jest lokalizacja jednego
rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi.
2. Dzia³ka nr 283 o powierzchni 0,25 ha, przeznaczona w
aktualnym planie gminy Kocierzyna pod pastwiska,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dla realizacji maks. dwóch siedlisk mieszkalnych:
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,

 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu od strony istniej¹cej drogi
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 dachy spadziste, o k¹cie nachylenia 45o z tolerancj¹ 10%,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹c¹ drogê publiczn¹.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej po uzyskaniu warunków technicznych na
dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych :
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 w momencie realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty
pod³¹czyæ do sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem,
odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z
zak³adu energetycznego,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno siê odbywaæ kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak i
trawniki),
 na dzia³kach przylegaj¹cych od wschodu do drogi
wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rysunek nr 1  dzia³ka nr 75 w Gostomiu w skali 1:1000,
Rysunek nr 2  dzia³ka nr 283 w Gostomiu w skali 1:1000,
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy
planu:
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a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego  20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1573
UCHWA£A Nr V/252/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 45/4 we wsi
Gostomie gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 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 (t.j.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Gostomie dzia³kê nr 45/4 o powierzchni
3,5754 ha przeznaczona w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod tereny specjalne, przeznacza siê pod dzia³alnoæ gospodarcz¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
UI  teren zabudowy us³ug gospodarczych ró¿nych
bran¿,
 wielkoæ dzia³ek min. 1200 m2
 wysokoæ budynków maks. 9,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,3 m
nad poziom terenu,
 adaptacja istniej¹cych obiektów kubaturowych w
zale¿noci od potrzeb, z mo¿liwoci¹ ich przebudowy, dobudowy i nadbudowy do wysokoci
maks. 9,0 m,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
sta³y ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
Realizacja poszczególnych podmiotów gospodarczych wg kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego terenu, ³¹cznie z parkingami
i dojazdami na etapie projektu budowlanego.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazd i wyjazd na istniej¹ce drogi lokalne.
KD  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr 10311
relacji Wêsiory -Gostomie-Kocierzyna o 2,0-3,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych od strony istniej¹cej zabudowy.
Na drodze powiatowej Nr 10311 relacji Wêsiory  Gostomie  Kocierzyna, mo¿e siê odbywaæ ruch pojazdów nie przekraczaj¹cych nacisku na jedn¹ o maks.
80kN, a na o sk³adow¹ osi wielokrotnej od 57,5 kN
do 72,5kN w zale¿noci od rozstawu osi sk³adowych.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych
 na dzia³kach w³asnych gara¿e oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki,
 czasowe miejsca postojowe w zatokach przykrawê¿nikowych projektowanych i istniej¹cych dróg
wielkoci 25% miejsc,
 plany zagospodarowania wydzielonych dzia³ek bezporednio granicz¹cych z drog¹ powiatow¹, nale¿y uzgodniæ w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg,
 opracowaæ projekty techniczne ewentualnych zjazdów z drogi powiatowej, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na terenie opracowania po uzyskaniu
warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci,
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odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do zbiorczej kanalizacji istniej¹cej na terenie opracowania, z realizacj¹ przepompowni na ni¿ej po³o¿onym terenie, po uzyskaniu warunków technicznych okrelaj¹cych punkt w³¹czenia do kolektora
sanitarnego,
 cieki odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni która je odbiera,
odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu
podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku, z wykorzystaniem istniej¹cego systemu kanalizacji burzowej
 wody opadowe z projektowanych dróg nale¿y odprowadziæ do istniej¹cego systemu kanalizacji burzowej,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo
do gruntu,
usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych,
zaopatrzenie w ciep³o  z istniej¹cej kot³owni na terenie opracowania,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 obiekty nowe z istniej¹cej sieci NN napiêcia po uzyskaniu warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem ca³ego terenu uzgodniæ
w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z Zak³adem Energetycznym.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 10% ogólnej powierzchni dzia³ki, dla dzia³ek nowo wydzielonych
bez zabudowy, jak równie¿ dzia³ek z istniej¹c¹ zabudow¹.
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg istniej¹cych,
wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew lub
krzewów wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach obowi¹zuje lokalizacja zieleni równie¿
w formie zwartej grupy drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 30 m2 powierzchni i nie mniej ni¿ 25%
jej ogólnej powierzchni,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿. 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
dla dzia³ek bez istniej¹cej zabudowy (do powierzchni aktywnej zalicza siê równie¿ obowi¹zuj¹ce do

zlokalizowania zadrzewienie i grupy drzew), nowo
wprowadzone gatunki drzew i krzewów winny byæ
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
 zachowaæ istniej¹cy na terenie i przy drogach drzewostan,
 na terenie parkingów dla samochodów, powy¿ej 10
miejsc postojowych, nale¿y zlokalizowaæ pojedyncze
drzewa w stosunku jedno drzewo na piêæ miejsc postojowych,
 planowane wykorzystanie istniej¹cych obiektów stacji
paliw p³ynnych powinno zostaæ poprzedzone przegl¹dem ekologicznym zgodnie z ustaw¹ ochrony rodowiska.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 45/4 w
Gostomiu, w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
 us³ug gospodarczych 0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie.
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27
kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych
granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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1574
UCHWA£A Nr XVIII/225/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ek
nr ew. 740/3-4 w miejscowoci Pszczó³ki.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr ew. 740/3-4 w miejscowoci
Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.1160ha przeznacza siê na funkcjê rekreacyjn¹ w formach publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem RE) .
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowi¹zuje zakaz zabudowy terenu,
2) dopuszcza siê lokalizacjê elementów ma³ej architektury jako form towarzysz¹cych zieleni urz¹dzonej,
3) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê dojazdow¹ dz. nr ew. 739,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi
inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych  do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek,
2) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹
obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
3) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
4) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znaj-
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duj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu
budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji,
5) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 90%,
2) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 40% powierzchni ogólnej terenu zgodnie z warunkami siedliskowymi,
6. Ustalenia inne:
1) zakaz parcelacji terenu,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki,
3) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w §2 pkt 1-2, pkt 9, pkt 10  11 uchwa³y nr V/435/2000
Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia 2000 r. w
sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.1160 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzo-
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na uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia 1992 r. poz. 92) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do w/W planu zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1575
UCHWA£A Nr XVIII/226/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki nr
ew. 243/4 we wsi Skowarcz.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 243/4 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.2537ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN) .
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny procent zabudowy 30%,
2) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
budynków 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze
u¿ytkowe,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym, minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem
u¿ytkowym,
4) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
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5) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5
m od poziomu gruntu,
6) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
7) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
8) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
9) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
10) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
11) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dojazdow¹ dz. nr ew. 243/2,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
8) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹-
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cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
9) w przypadku kolizji istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV z planowanym zagospodarowaniem
dzia³ek, dopuszcza siê jej przebudowê w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,
10) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) wzd³u¿ rowu melioracyjnego dz. nr ew. 248 nale¿y
zachowaæ pas terenu o szerokoci 5 m wolnego od
wszelkiego zainwestowania, zakrzewieñ, zadrzewieñ,
2) obowi¹zuje zakaz:
a) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie,
b) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny odp³yw wody,
3) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni),
6) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1 i K2 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
7) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
8) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min.
wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
2) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
3) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej
 projekty budowlane nowych obiektów nale¿y
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w §9 pkt 2-4, pkt 8, pkt 10-11, pkt 13-14 Uchwa³y
Nr XVII/131/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie
ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.2537 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z
dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12
lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1576
UCHWA£A Nr XXXV/364/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych
publicznych ulic i dróg na terenie gminy Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 7 ust. 1,2,3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1576, 1577, 1578, 1579
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1. Zalicza siê do kategorii dróg publicznych gminnych
nastêpuj¹ce ulice:
a) 3 Maja w Mêcikale  Nr 173,
b) Lipowa w Czyczkowach  Nr 649.
2. Zalicza siê do kategorii dróg publicznych gminnych
nastêpuj¹ce drogi:
a) Antoniewo  Asmus,
b) Ma³e Che³my  Rolbik,
c) Kaszuba  Rolbik,
d) Czyczkowy  Krównia.
3. Za³¹cznikiem do uchwa³y jest opinia Starostwa Powiatowego zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1577
UCHWA£A Nr XX/251/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVII/209/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 w sprawie zaliczenia niektórych dróg po³o¿onych na terenie gminy Pszczó³ki do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmian¹ Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê za³¹cznik do uchwa³y Nr XVII/209/2002 z
dnia 23 kwietnia 2002r w ten sposób, ¿e skrela siê w
tabeli w rubryce nr drogi pozycje nr 1,5 i 6 pozostawiaj¹c je wolne.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XX/251/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
Lp

Nr drogi

1.
2.

1028002

3.

1028003

4.

1028007

5.
6.
7.

Nazwa drogi
Pszczó³ki  Ostrowite
Ró¿yny-Ulkowy (Kleszczewko)
£êgowo (gr. gminny) 
Kleszczewko
Skowarcz-Ostrowite (gr.gminny)
Ró¿yny  w kier.gosp.Rolnego
(po by³ym PGR)
¯elis³awki  w kier. Sobowidza
Droga lokalna w Pszczó³kach
(³¹cz¹ca drogi powiatowe)  dz.
nr 498, 500, 501/1,cz. 501/3,
47/1, 48/1, 49/1

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

0.676
1.774
2.315
0.920
0.625

1578
UCHWA£A Nr XX/252/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Ró¿ynach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Drodze stanowi¹cej dzia³ki nr 205/3, 205/11 i czêæ
dz. nr 204/16 (dozakrêtu) po³o¿one we wsi Ró¿yny nadaje siê nazwê ulicy Chabrowa.
§2
Drodze stanowi¹cej dzia³ki nr 204/3 i czêæ dz. nr 204/16
po³o¿one we wsi Ró¿yny nadaje siê nazwê ulicy wierkowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicach gminnych.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

§2
Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê lokaln¹
w Pszczó³kach dodan¹ do tabeli stanowi¹cej za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y, pod liczb¹ porz¹dkow¹ 7.

D³. drogi
(km)
1.300
4.051

1579
UCHWA£A Nr XXIII/185/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad wydzier¿awiania, najmu lub
oddania w u¿yczenie lokali u¿ytkowych na terenie gminy Tuchomie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy Tuchomie do przekazywania lokali u¿ytkowych gminy w dzier¿awê, najem lub
u¿yczenie na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, jednak nie d³u¿ej
ni¿ 10 lat, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
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2. Umowy na czas nieokrelony zawarte przed dniem podjêcia uchwa³y mo¿na pozostawiæ zawarte na ten czas.
3. Umowy najmu i u¿yczenia zawarte na czas okrelony,
w których min¹³ trzy letni okres lub mija w trakcie roku
2002, mog¹ byæ przed³u¿one do koñca roku 2002.
§2
1. Dzier¿awców i najemców wy³ania siê w drodze przetargu, z zastrze¿eniem ust. 2
2. Postanowienia ust. 1 nie musz¹ mieæ zastosowania do
lokali przekazywanych:
1) na potrzeby instytucji publicznych potrzebnych na
terenie gminy jak gabinety lekarskie i stomatologiczne, banki, placówki pocztowe, telekomunikacyjne itp
2) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych,
3. U¿ytkowników w drodze umów u¿yczenia Zarz¹d Gminy wy³ania bior¹c pod uwagê cel dzia³alnoci i jego
znaczenie dla mieszkañców gminy.
§3
Zarz¹d Gminy okrela sk³ad osobowy komisji, która
przeprowadza przetarg zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami ustalonymi w rozdziale IV ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543).
§4
W przypadku nie wy³onienia strony umowy w drugim
przetargu nie ma obowi¹zku organizowania dalszych przetargów a cenê ustala siê w drodze rokowañ.
§5
Przy zawieraniu umów na okres d³u¿szy ni¿ jeden rok
cena ustalona w drodze przetargu i w drodze rokowañ
ulega corocznie podwy¿szeniu o og³oszony wskanik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni. Zmianê wprowadza siê na okres 12 miesiêcy
licz¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po otrzymaniu Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego dot.
redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych w roku poprzednim.
§6
1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wyganiêciu, potwierdzony protoko³em zdawczo  odbiorczym, skutkuje zobowi¹zaniem do rozliczenia nak³adów dokonanych w
okresie trwania umowy, na które wczeniej Zarz¹d Gminy wyrazi³ pisemn¹ zgodê. Rozliczenie nastêpuje poprzez zap³atê sumy odpowiadaj¹cej wartoci nak³adów
w chwili zwrotu, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Nak³ady poczynione bez pisemnej zgody Zarz¹du Gminy nie podlegaj¹ rozliczeniu i winny byæ od³¹czone od
przedmiotu umowy, o ile bêdzie to mo¿liwe, a przedmiot umowy przywrócony do stanu poprzedniego.
3. Nak³ady obci¹¿aj¹ce gminê, a dokonane przez najemcê, u¿ytkownika lub dzier¿awcê winny byæ rozliczone
niezw³ocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze
z udzia³em stron umowy w terminie 3 miesiêcy od daty
przed³o¿enia prawid³owo sporz¹dzonego rozliczenia.
4. Zarz¹d Gminy ma obowi¹zek zastrzec w zawieranych
umowach mo¿liwoæ rozwi¹zania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy nieruchomoæ wykorzystywana jest w sposób niezgodny z przeznaczeniem okrelonym w umowie,
2) przeznaczenia nieruchomoci (lub jej czêci) do korzystania obcym osobom trzecim bez zgody Zarz¹du Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce w tej mierze przepisy
prawne.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

1580
UCHWA£A Nr XLIV/211/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 8 padziernika 2002 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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 i Nr 62 poz. 558 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Czarnem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/211/02
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 8 padziernika 2002 r.
Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania cieków
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1580
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Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Czarne zwanym
dalej przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) .
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków wydawane przez Zarz¹d Miejski w drodze decyzji.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków miêdzy Przedsiêbiorstwem, a
Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzone cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, jeli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w pozosta³ych lokalach.

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. W przypadku przeniesienia w³asnoci nieruchomoci
w drodze umowy sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub
innej umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asnoci umowa zawarta z Przedsiêbiorstwem wygasa. Do
czasu pisemnego wskazania przez odbiorcê wody nowego nabywcy, obowi¹zek pokrycia nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odbiór cieków ci¹¿y na dotychczasowym odbiorcy.
5. W razie mierci odbiorcy wody i zrzucaj¹cego cieki 
w jego prawa i obowi¹zki wchodz¹ nastêpcy prawni.
6. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1 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) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody i odprowadzania cieków w
sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹
jakoæ dostarczonej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczonej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
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4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania zarz¹du miejskiego o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy
punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty  co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
§ 13
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 18

1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³
§ 19
W rozliczeniach iloci odprowadzanych 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 dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 23

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.

§ 14

§ 24

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 odprowadzanych cieków.

Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen i
stawek ustalonych w taryfie.

§ 15
1. Iloæ wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Sposób rozliczenia ró¿nic miêdzy wodomierzem g³ównym, a licznikami u odbiorców indywidualnych w danej nieruchomoci bêdzie ka¿dorazowo uzgadniany w
umowie z poszczególnymi administracjami budynku.
§ 16
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê rednie
zu¿ycie z ostatnich szeciu miesiêcy przed awari¹.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 25
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 7 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub od-
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prowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub terminie uzgodnionym z
Odbiorc¹.

sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 26

§ 34

Realizacjê budowy przy³¹czy oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.

Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6
ustawy.

§ 27
1. Je¿eli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i
przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
3. Za monta¿, utrzymanie, legalizacjê lub wymianê wodomierza g³ównego dostawca wody ustala op³atê abonamentow¹.
4. Wysokoæ op³aty abonamentowej okrelona jest w taryfie, o której mowa w § 21 Regulaminu.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 28
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom dostarczanie wody o odpowiednim cinieniu i jakoci oraz odbiór cieków w sposób ci¹g³y.
§ 29
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 35
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
1. Przedsiêbiorstwo, o zamiarze odciêcia wody powiadomi odbiorcê, na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odciêcia wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego.
2. Przedsiêbiorstwo powinno wskazaæ jednoczenie zastêpczy punkt czerpania wody.
§ 36
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa po okazaniu legitymacji s³u¿bowej maj¹ prawo wstêpu na teren
nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia
pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy
zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia
iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Prawa i obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 30

§ 38

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
1 dnia.

Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê i
odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o
zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.

§ 31

§ 39

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków.

Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.

§ 32
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do

§ 40
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 41
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
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§ 42

Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 43

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w³adaniu Przedsiêbiorstwa, podlega karze grzywny do
5.000,00 PLN.
2. Odbiorca bez uprzedniego zawarcia umowy, zrzucaj¹cy cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa,
podlega karze grzywny do 10.000,00 PLN.

Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.

Rozdzia³ IX
Przerwy i ograniczenia
w ci¹g³oci dostawy wody  przypadki szczególne

§ 44

Wyst¹pienie przerw w dostawie wody mo¿e mieæ miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno  remontowych.
Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e
nast¹piæ decyzj¹ wydan¹ na podstawie artyku³u 88 ust.
Prawo Wodne w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
Za skutki takiej decyzji dostawca wody nie ponosi odpowiedzialnoci, a odbiorcy wody nie przys³uguje z tego
tytu³u odszkodowanie.

1. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
2. Odbiorca mo¿e zg³aszaæ w terminie 7 dni od daty dorêczenia faktury  pisemne reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych op³at za wodê lub cieki: zg³oszenie reklamacji nie zwalnia od obowi¹zku zap³aty nale¿noci w terminie. Reklamacja powinna zostaæ rozpatrzona w ci¹gu 14 dni chyba, ¿e jej rozpatrzenie wymaga badania sprawnoci urz¹dzeñ.
3. Odbiorca ma prawo:
a) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania
wodomierza;
b) ¿¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy
przedsiêbiorstwa w zwi¹zku z dostarczeniem wody;
c) ¿¹daæ upustów w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci. Wielkoæ upustu okrela umowa;
d) uzyskaæ wskazanie zastêpczych róde³ zaopatrzenia
w wodê w przypadku przerw w dostawie wody.
§ 45
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 46
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:0
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody w celu prawid³owego ustalania op³at za
odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
§ 47
1. Odbiorca bez uprzedniego zawarcia umowy, pobieraj¹cy wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, bêd¹cych we

§ 48

§ 49
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody, za
które Przedsiêbiorstwo nie odpowiada mo¿e równie¿
nast¹piæ w przypadku:
1. Braku wody na ujêciu.
2. Zanieczyszczenia wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, je¿eli zanieczyszczenie to
nast¹pi³o na skutek dzia³añ osób trzecich lub si³y
wy¿szej.
3. Potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych.
§ 50
W czasie trwania klêski szczególnie, gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody Przedsiêbiorstwo ma prawo wprowadziæ ograniczenia konsumpcji wody w granicach mo¿liwoci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców o tych
ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiêbiorstwa z
obowi¹zku zastosowania wszelkich dostêpnych jej sposobów dla z³agodzenia tych uci¹¿liwoci dla odbiorców.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 51
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 podstawie ustawy.
§ 52
Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowi¹zane
jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu
odbiorcom us³ugi.
§ 53
Zmiany niniejszego regulaminu mog¹ byæ wprowadzone w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.
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UCHWA£A Nr 94/VIII/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tr¹bkach Wielkich.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, zm.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1440)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Tr¹bkach Wielkich, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 94/VIII/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 padziernika 2002 r.
Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tr¹bkach Wielkich
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Bibliotek¹ jest
gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba Biblioteki mieci siê w Tr¹bkach Wielkich, a
terenem dzia³ania jest gmina Tr¹bki Wielkie.
3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezporednio w
swojej siedzibie oraz za
porednictwem Punktów Bibliotecznych.
§2
Biblioteka dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tekst jedn. Dz.
U. 2001 r. Nr 13, poz. 123),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (j.t.
z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694),
4) postanowieñ niniejszego Statutu.
§3
Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i samodzielnie
prowadzi gospodarkê finansow¹.

Rozdzia³ II
Cele i zakres dzia³ania
§4
1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalno-owiatowych spo³eczeñstwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa.
2. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1) zakup nowoci ksi¹¿kowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami spo³ecznoci lokalnej,
2) udostêpnianie zbiorów czytelniczych punktom bibliotecznym, na miejscu, wypo¿yczanie do domu,
3) gromadzenie i konserwacja materia³ów dotycz¹cych
w³asnego regionu,
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i
niepe³nosprawnym,
5) upowszechnianie czytelnictwa poprzez ró¿norodne
formy pracy z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem, prowadzenie
s³u¿by informacyjnej i dzia³alnoci kulturalno-wychowawczej w zakresie czytelnictwa,
6) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie im pomocy w zakresie prac z czytelnikiem, planowania, sprawozdawczoci i prowadzenia statystyki,
7) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
zatrudnionych w Bibliotece.
§5
1. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
z której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê celów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci
bie¿¹cej, w szczególnoci polegaj¹cej na:
1) wynajmowaniu powierzchni na cele kulturalne oraz
na dorane potrzeby organizacji spo³ecznych,
2) prowadzeniu sprzeda¿y wydawnictw, ksi¹¿ek i twórczoci ludowej,
3) dzia³alnoci wydawniczej,
4) us³ugach kserokopiarskich.
2. Dzia³alnoæ gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie
mo¿e kolidowaæ z realizacj¹ zadañ statutowych.
§6
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne,
2) za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie lub zniszczenie materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
Rozdzia³ III
Organy zarz¹dzaj¹ce, doradcze i nadzorcze
§7
1. Bibliotek¹ kieruje dyrektor, powo³ywany i odwo³ywany przez Zarz¹d Gminy.
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2. Powo³anie dyrektora mo¿e nast¹piæ w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarz¹d Gminy.
3. Dyrektor Biblioteki powinien posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pe³nionej
funkcji, okrelone w odrêbnych przepisach.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy g³ównego ksiêgowego.
5. Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
3) zarz¹dzanie maj¹tkiem Biblioteki,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
6) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
7) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
8) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych mecenatem pañstwa i na dofinansowanie
bie¿¹cych zadañ w³asnych,
9) pe³nienie funkcji bibliotekarza,
10) nadawanie regulaminu okrelaj¹cego zasady i warunki korzystania z Biblioteki.
§8

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi Bibliotece rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowanie
mieniem,
2) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych organizacji pracy i spraw pracowniczych,
3. W celu przeprowadzenia czynnoci nadzorczych Zarz¹d ma prawo wydelegowaæ imiennie swoich cz³onków.
4. Osoby o których mowa w ust. 3 maj¹ prawo:
1) wstêpu do Biblioteki w godzinach otwarcia,
2) wgl¹du do dokumentacji dotycz¹cej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynnoci nadzorczych sporz¹dza
siê protokó³, który podpisuje osoba je przeprowadzaj¹ca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo za¿¹daæ sprostowañ i uzupe³nieñ, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia
odmówiæ jego podpisania.
6. Treæ protoko³u wraz z zestawieniem dyrektora rozpatruje Zarz¹d Gminy, wydaj¹c stosowne zalecenia.
7. Dyrektor ma prawo odmówiæ wykonanie zaleceñ i w
ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania zwróciæ siê do Rady
Gminy o ich rozpatrzenie na najbli¿szej sesji.
§ 12
Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§ 13

G³ówny ksiêgowy dzia³a w ramach kompetencji okrelonych w zakresie czynnoci i udzielonych mu przez
kierownika upowa¿nieñ, ponosz¹c przed nim odpowiedzialnoæ za podejmowanie decyzje i skutki swoich dzia³añ.

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora i zatwierdzony
przez Wójta Gminy.

§9

Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej

1. Do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu Biblioteki upowa¿niony jest dyrektor.
2. Je¿eli czynnoæ prawna obejmuje rozporz¹dzenie mieniem lub mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ
finansowych, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g³ównego ksiêgowego.
§ 10
1. Organem kontrolnym Biblioteki jest Zarz¹d Gminy.
2. Zarz¹d Gminy:
1) opiniuje przed³o¿ony przez dyrektora projekt rocznego planu dzia³alnoci wraz z planem finansowym
oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ
objêtych mecenatem pañstwa oraz na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) ocenia, co najmniej raz do roku, dzia³alnoæ Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z dzia³alnoci,
3) mo¿e zg³osiæ w³asne propozycje do planu dzia³alnoci i planu finansowego,
4) opiniuje propozycje zmian Statutu, a tak¿e mo¿e zg³aszaæ w³asne w tym zakresie.
3. W razie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zarz¹d powo³uje trzy osoby do sk³adu komisji.
4. Sprawy sporne pomiêdzy Zarz¹dem a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada mo¿e powo³aæ
niezale¿nych arbitrów.
§ 11
1. Zarz¹d Gminy sprawuje nad Bibliotek¹ nadzór administracyjno-finansowy.

§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych ustaw¹ o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. ród³ami rodków finansowych s¹:
1) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
2) dotacje z bud¿etu gminy,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) odsetki z lokat bankowych,
5) inne ród³a dozwolone prawem.
3. ród³ami rodków finansowych mog¹ byæ tak¿e:
1) dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych,
2) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie kultury.
§ 15
1. Plan finansowy Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
1) plan us³ug,
2) plan przychodów i wydatków,
3) plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
4) plan inwestycji.
2. W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów
bibliotecznych.
§ 16
1. Dyrektor Biblioteki wystêpuje do Zarz¹du Gminy z
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wnioskiem o dotacjê na rok nastêpny w terminie do
25 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ projekt planu dzia³alnoci
Biblioteki na rok nastêpny.
Rozdzia³ V
Zmiana Statutu
§ 17
1. Projekt zmiany Statutu mo¿e zg³osiæ z w³asnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Zarz¹d Gminy
lub na wniosek Zarz¹du Gminy b¹d w³aciwej komisji
Rady Gminy.
2. Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ po dokonaniu wnikliwej
oceny skutków jego obowi¹zywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor
przedk³ada za porednictwem Zarz¹du Gminy Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany Statutu.
4. Zarz¹d Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz ze
swoj¹ opini¹ w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.
§ 19
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczêci okr¹g³ej, a w
otoku pe³ne brzmienie nazwy Biblioteki.

1582
UCHWA£A Nr 99/VIII/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 padziernika 2002 r.

wej w Czerniewie imiê Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, ustalaj¹c pe³n¹ nazwê szko³y w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
SZKO£A PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1583
UCHWA£A Nr XLVII/397/02
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu gminy.
Na podstawie art. 18,ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558), art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala co nastêpuje:
§1
Postanawia siê zrestrukturyzowaæ nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Gminy Miejskiej Kwidzyn, z wyj¹tkiem podatków, które nie s¹ zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.
§2

w sprawie nadania imienia Szko³y Podstawowej w Czerniewie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, 41 ust. 1
i art. 42 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) art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759)
w zwi¹zku z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624) § 1 ust. 1 za³¹cznika nr 2 do
cyt. rozporz¹dzenia Rada Gminy w Tr¹bkach wielkich
postanawia:

§3

§1
Przychylaj¹c siê do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorz¹du Uczniowskiego Szko³y Podstawowej w Czerniewie w sprawie nadania imienia szkole 
z dniem 10 padziernika 2002 r. nadaæ Szkole Podstawo-

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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Gdañsk, dnia 14 padziernika 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1121-A/14/2002/I/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001
r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984 i Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984)
po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Brusy prowadz¹cej
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
komunalnej jednostki bud¿etowej o nazwie Gminny
Zarz¹d Owiaty w Brusach
z siedzib¹ w Brusach
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001113261
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw = + 0,9%,
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = + 0,8%.
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje:
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/980/1121/N/3/2001/ZJ
z dnia 6 marca 2001 r.,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/975/1121/
W/3/2001/ZJ z dnia 6 marca 2001 r.,
w dniu 14 czerwca 2002 r. zosta³o wszczête postêpo-
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wanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego) .
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Na wzrost cen i stawek op³at w taryfie wp³ynê³o przede
wszystkim uwzglêdnienie wzrostu uzasadnionych kosztów zakupu paliwa sta³ego (wêgla kamiennego i s³omy) .
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych,
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 za-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3544 

wieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Gmina Brusy prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnej jednostki bud¿etowej o nazwie
Gminny Zarz¹d Owiaty  na rêce Dyrektora Pana Piotra Elszkowskiego
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/1121-A/14/2002/I/JG
Z DNIA 14 PADZIERNIKA 2002 R.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1  OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
CZÊÆ 2  ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
CZÊÆ 3  PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
CZÊÆ 4  RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ BAZOWYCH
CEN I STAWEK OP£AT
CZÊÆ 5  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK
OP£AT
CZÊÆ 6  ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I
STAWEK OP£AT
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
a) ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668

Poz.

i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144),
b) 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),
c) 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),
d) 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.
Gmina Brusy prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
formie komunalnej jednostki bud¿etowej o nazwie:
Gminny Zarz¹d Owiaty w Brusach, zwana dalej Gmin¹ Brusy,
e) odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
f) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
g) 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,
h) 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,
i) 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,
j) 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,
k) obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
l) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
m) liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
n) moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
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Poz.

o) zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
p) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
KO  opomiarowane ród³o ciep³a stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Brusy, w którym ciep³o w postaci gor¹cej wody pochodzi z przetworzenia paliwa sta³ego (wêgla kamiennego i s³omy), zlokalizowane w Brusach przy
ul. Ogrodowej 2,
S1  sieæ ciep³ownicza o rednicy nominalnej DN 65,
S2  sieæ ciep³ownicza o rednicy nominalnej DN 150.

Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Gmina Brusy prowadzi dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w
zakresie:
1) wytwarzania ciep³a  nr WCC/980/1121/N/3/2001/ZJ
z dnia 6 marca 2001 r.,
2) przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/975/1121/
W/3/2001/ZJ z dnia 6 marca 2001 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa I  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KO, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ S1 i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Brusy i przez ni¹ eksploatowane.
Grupa II a  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a KO, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ S2 i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Brusy i przez ni¹ eksploatowane.
Grupa II b  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a KO, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ S2 stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy Brusy
i przez ni¹ eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KO, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.

Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.
Symbol
grupy
odbiorców
I
II a
II b
III

Symbol
grupy
odbiorców
I
II a
II b

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

rata miesiêczna

Bazowa cena ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa cena nonika
3
ciep³a [z³/m ]

70 924,00
70 924,00
70 924,00
70 924,00

5 910,33
5 910,33
5 910,33
5 910,33

21,39
21,39
21,39
21,39

1,29
1,29
1,29
1,29

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

Bazowa
stawka
op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]

roczna

rata miesiêczna

[z³/GJ]

roczna

8 695,42
12 545,88
8 977,07

724,62
1 045,49
748,08

2,50
3,43
2,74

100,00
100,00
100,00

rata
miesiêczna
8,33
8,33
8,33

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.
Symbol
grupy
odbiorców
I
II a
II b
III

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

rata miesiêczna

Bazowa cena ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa cena nonika
3
ciep³a [z³/m ]

86 527,28
86 527,28
86 527,28
86 527,28

7 210,61
7 210,61
7 210,61
7 210,61

26,10
26,10
26,10
26,10

1,57
1,57
1,57
1,57

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Symbol
grupy
odbiorców
I
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Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe [z³/MW]
roczna

rata miesiêczna

10 608,41
15 305,97
10 952,03

884,03
1 275,50
912,67

Bazowa stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

3,05
4,18
3,34

122,00
122,00
122,00

rata
miesiêczna
10,17
10,17
10,17

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
3. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
3.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia nowego odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie
bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
3.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa wy¿ej.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie bazowe ceny i stawki op³at
s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez GZO Brusy 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 pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani w terminie co najmniej 14 dni
przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
Gminnego Zarz¹du Owiaty
P. Elszkowski

1585
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji
z dnia 15 padziernika 2002 r.
Nr OGD  820/3015-A/14/2002/I/JK odmawiaj¹cej
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez
Pana Andrzeja Skwiercza prowadz¹cego dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Us³ugowo
 Handlowe SKWIERCZ  INSTAL z siedzib¹
w Po³chowie
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 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.), zwanej dalej ustaw¹
 Prawo energetyczne, na wniosek Pana Andrzeja Skwiercza prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe SKWIERCZ 
INSTAL z siedzib¹ w Po³chowie, na podstawie koncesji
w zakresie wytwarzania ciep³a Nr WCC/1003/3015/W/3/
2001/BK z dnia 30 sierpnia 2001 r., po wczeniejszym
wezwaniu Przedsiêbiorstwa do z³o¿enia taryfy, w dniu 16
maja 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej
przez zainteresowanego.
Po przeprowadzaniu postêpowania administracyjnego,
Prezes URE w dniu 15 padziernika 2002 r. wyda³ decyzjê
o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46
ustawy  Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
M. Szatybe³ko-Po³om
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1586
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/829-A/4291/2/2001/2002/II/MS
z dnia 21 padziernika 2002 r.
Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
Przedsiêbiorstwa Po³owów, Przetwórstwa i Handlu Dalmor S.A. z siedzib¹ w Gdyni, dotycz¹cy zmiany decyzji
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia
2001 r. Nr OGD-820/829-A/7/2001/II/SK, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek
op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla
ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr OGD-820/829-A/
7/2001/II/SK, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Przedsiêbiorstwu Po³owów, Przetwórstwa i Handlu
Dalmor S.A. z siedzib¹ w Gdyni taryfê dla ciep³a na okres
do dnia 30 wrzenia 2002 r.
Pismem znak: ZRNI-197/02 Przedsiêbiorstwo 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 21 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/829-A/4291/2/2001/2002/II/MS
swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 31 sierpnia 2001 r.
Nr OGD-820/829-A/7/2001/II/SK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej ww decyzj¹, do dnia 30 listopada 2002 r.
Pozwoli to na dalsze stosowanie zatwierdzonych 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
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

1587
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2317-A/2001/2002/3/I/MS
z dnia 22 padziernika 2002 r.
odmawiaj¹cej zmiany taryfy dla ciep³a
Do Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Gdañsku wp³yn¹³ wniosek
THERMINVEST Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wielopole 7, dotycz¹cy
zmiany decyzji Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
19 listopada 2001 r. Nr OGD-820/2317-A/12/2001/I/MS,
w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
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Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia19 listopada 2001 r. Nr OGD-820/2317A/12/2001/I/MS, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ THERMINVEST Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gdañsku, ul. Wielopole 7 taryfê
dla ciep³a na okres do dnia 30 listopada 2002 r.
Pismem z dnia 12 wrzenia 2002 r. Przedsiêbiorstwo
z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie okresu wa¿noci taryfy
dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2003 r.
W zwi¹zku z tym, maj¹c na uwadze art. 61 § 1 Kpa, w
dniu 12 wrzenia 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania (pierwszej) taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to
Przedsiêbiorstwo.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, po analizie z³o¿onego przez Przedsiêbiorstwo wniosku, na podstawie
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pón. zm.) i art. 47 ust. 1 i 2, w zwi¹zku z art. 30
ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, postanowi³ odmówiæ zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a dot. przed³u¿enia terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a.
Przedsiêbiorstwo nie przes³a³o wymaganych informacji i wyjanieñ, w zwi¹zku z tym Prezes URE nie móg³
dokonaæ oceny, czy przed³u¿enie terminu obowi¹zywania aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy dla ciep³a opracowanej przez Przedsiêbiorstwo zapewni³oby ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Jednoczenie Prezes URE nie móg³ stwierdziæ, czy za
zmian¹ decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a w zakresie przed³u¿enia terminu jej obowi¹zywania przemawia
równie¿ s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. W rezultacie
Prezes URE nie móg³ oceniæ, czy przed³u¿enie okresu
obowi¹zywania taryfy dla ciep³a równowa¿y³oby interesy Przedsiêbiorstwa i jego odbiorców.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

1588
UCHWA£A Nr XXXIV/243/02
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 15 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dzia³ka nr 296, w gminie Luzino.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
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prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.),
Rada Gminy w Luzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych
przeznacza siê pod zabudowê us³ugowo-produkcyjn¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
U, P  zabudowa us³ugowo-produkcyjna z funkcj¹
mieszkaniow¹ dla obs³ugi us³ug i produkcji:
 wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
 dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 20°-45°),
 powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
 architektura z zachowaniem walorów regionalnych,
 uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
 na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (40%
powierzchni ogólnej dzia³ki), w pasie zakazu zabudowy le¿¹cym wzd³u¿ cieku wodnego wprowadziæ
zieleñ krajobrazow¹, istniej¹ce zadrzewienia podlegaj¹ ochronie,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1,
 6 m od granicy dzia³ki z istniej¹c¹ drog¹ powiatow¹ nr 10224 oraz z istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹,
 15 m od krawêdzi lasu,
 20 m od cieku wodnego.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej nr
10224 (szer. poszerzenia 10 m od osi jezdni).
ZL  zieleñ lena.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ cieków w Luzinie, cieki odprowadzane do kanalizacji musz¹
odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni w Luzinie, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
 odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piasku do wód powierzchniowych, osady z separatorów ropopochodnych i piasku musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
 zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego, w przysz³oci przewidywana budowa gminnej sieci gazowej opartej na gazoci¹gu
wysokiego cinienia Dn 500,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,

 zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
 usuwanie odpadów sta³ych  organiczne nale¿y kompostowaæ w granicach w³asnoci, inne do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych
na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê,
odpady technologiczne i poprodukcyjne winny byæ
segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug
grup asortymentowych i zagospodarowywane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej nr 10224.
5. Ustalenia inne:
 w zwi¹zku w wystêpowaniem okresowych podtopieñ na w/w obszarze, do projektu budowlanego
nale¿y wykonaæ szczegó³owe badania warunków
posadowienia obiektów w formie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej i geotechnicznej; realizacja
zabudowy na tym terenie wymaga dodatkowych
zabezpieczeñ przeciwpowodziowych,
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) zabudowê us³ugowo-produkcyjn¹,
5) poszerzenie istniej¹cej drogi powiatowej,
6) zieleñ len¹.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê us³ugowo-produkcyjn¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Luzinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w Luzinie Nr XXXVII/237/94 z dnia 22 kwietnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23, poz. 115 z dnia 10 listopada 1994 r.) z pón. zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

go, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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