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1645
UCHWA£A Nr XXXIV/230/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie podzia³u Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Damnicy i utworzeniu instytucji pod nazw¹ Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220), art. 18 i art. 20
ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz art. 11 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539;
zm.: z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440)
Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dokonuje siê podzia³u Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w Damnicy i wydziela ze struktury tej instytucji: Bibliotekê Gminn¹ w Damnicy oraz jej filie w Damnie i Starej D¹browie.
§2
Wydzielonej instytucji nadaje siê nazwê Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy zwana dalej Bibliotek¹.
W sk³ad Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
wchodz¹ filie w Damnie i Starej D¹browie.
§3
1. Siedzib¹ Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy jest
miejscowoæ Damnica, w czêci budynku przy ulicy
Stra¿ackiej Nr 3.
2. Budynek, o którym mowa w punkcie 1 stanowi w³asnoæ gminy i jest posadowiony na dzia³ce Nr 146, wpisanej w ksiêdze wieczystej pod Nr 33352.
§4
Przedmiotem dzia³ania biblioteki jest upowszechnianie
czytelnictwa na terenie gminy.
§5
Biblioteka jest instytucj¹ kultury.
§6
1. Termin podzia³u instytucji, o której mowa w § 1 ustala
siê na dzieñ 15 po ukazaniu siê og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Zobowi¹zania i wierzytelnoci nowo powo³anej instytucji przejmuje Biblioteka.
§7
Bibliotek¹ bêdzie kierowa³ dyrektor Biblioteki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1646
UCHWA£A Nr XXXIV/231/102
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XIV/91/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000r. w sprawie po³¹czenia instytucji kultury i utworzenia jednej instytucji pod nazw¹
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Damnicy oraz
nadania tej instytucji Statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220) i art. 20
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIV/91/2000 z dnia 10 lutego 2000 r.
w sprawie po³¹czenia instytucji kultury i utworzenia jednej instytucji pod nazw¹ Gminny Orodek Kultury i Sportu
w Damnicy oraz nadania tej instytucji Statutu; zmiany:
uchwa³a Nr XVI1107/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r.;
uchwa³a Nr XXI/142/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 84, poz. 1059) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W za³¹czniku do OBWIESZCZENIA ZARZ¥DU GMINY
DAMNICA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o og³oszeniu jednolitego tekstu uchwa³y w sprawie Statutu Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Damnicy:
1) w § 1 Postanowienia ogólne:
 w ustêpie 1 skrela siê wyraz i czytelnictwo,
 w ustêpie 4 skrela siê  w czêci budynku posadowionym na dzia³ce Nr 146 wpisanej w ksiêdze
wieczystej pod Nr 33352 przy ul. Stra¿ackiej 3,
2) w § 2 Zakres dzia³alnoci:
 w ustêpie 2 skrela siê  z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
 w ustêpie 3 skrela siê  punkt 5,
 w ustêpie 4 skrela siê  punkt 2,
3) w § 3 Organizacja Gminnego Orodka Kultury i Sportu:
 skrela siê  ustêp 9, 10 i 11,
4) w § 5 Zasady gospodarki finansowej:
 skrela siê  ustêp 3.
§2

§8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Organizacjê Biblioteki okrela Statut Biblioteki nadany
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy.

§3

§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ogioszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmin
R. Moskal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1647
UCHWA£A Nr XXXII/160/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220) i § 28 Statutu Gminy Borzytuchom Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 2 do Statutu Gminy Borzytuchom Wykaz jednostek organizacyjnych podporz¹dokowanych
Radzie Gminy zmienia siê pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
5. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Hinz

1648
UCHWA£A Nr XVIII/227/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 261 we wsi Skowarcz.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
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 1998r. 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. 261 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 2.7300 ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2, MN3, MN4, MN5,
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MN6, MN7, MN8) oraz drogê dojazdow¹ (okrelenie w
za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odleg³oci:
a) 4 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1, MN4,
MN5, MN8 od drogi K,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN6, MN7 od
drogi K,
c) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN3 od drogi K,
2) maksymalny procent zabudowy 30%,
3) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
4) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynku,
5) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
6) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
7) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
8) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
9) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
10) kierunek kalenicy budynków mieszkalnych:
a) prostopadle do osi drogi K dla obszarów MN2,
MN4, MN6,
b) równolegle do osi drogi K dla obszarów MN1,
MN3, MN5, MN7, MN8,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
12) 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,
13) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
K o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
3. 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 zbiorni-
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ki 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; wody opadowe z
ulicy oznaczonej symbolem K, po jej utwardzeniu,
przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
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) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych 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,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
4. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) 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 zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
K oraz drogi dz. nr ew. 276 obowi¹zuje lokalizacja
jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych dróg,
5) 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,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
5. Ustalenia inne:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y,
2) dopuszcza siê inne podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej
 projekty budowlane nowych obiektów nale¿y
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) 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 § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10-11 oraz pkt 13 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 2.7300 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 og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3718 

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1649
UCHWA£A Nr XVIII/228/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 282/2 we wsi Skowarcz.
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 1994r. 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. 282/2 we wsi Skowarcz w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0.3526ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem
MN1, MN2) oraz drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1 i K2).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
mieszkalnych w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1 od drogi K1,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla gara¿y wolnostoj¹cych w odleg³oci 2 m od linii rozgraniczaj¹cej
teren MN1 od drogi K1,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków wolnostoj¹cych w odleg³oci 3m w
od linii rozgraniczaj¹cej teren MN2 od drogi dojazdowej K2,
4) maksymalny procent zabudowy 30%,
5) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynku,
7) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,

Poz. 1648, 1649

8) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków
10) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
11) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
13) 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,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) K1 (min. ca³kowita szerokoæ 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi uwzglêdniaj¹c, szerokoæ
istniej¹cej drogi w granicach dz. nr ew. 278),
b) K2 (min. szerokoæ 6 m w liniach rozgraniczaj¹cych),
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; wody opadowe z
ulic oznaczonych symbolem K1i K2, po ich utwardzeniu, przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczane w separatorach ropopochodnych i
piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
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) w przypadku kolizji istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV z planowanym zagospodarowaniem dzia-
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³ek, dopuszcza siê jej przebudowê w uzgodnieniu
z zarz¹dc¹ sieci,
6) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
9) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych 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,
10) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) 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 zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1 i K2 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
5) 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,
6) 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 wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê inne podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej
 projekty budowlane nowych obiektów nale¿y
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10-11 oraz pkt 13 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 0.3526 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

1650
UCHWA£A Nr 347/XLVI/2002
Rady Gminy Gniewino
z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego fragmentu wsi Gniewino obrêb
Strzebielinko dot. dzia³ki nr 82/19 gm. Gniewino.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Dziennik Urzêdowy
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o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. wraz 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. wraz z pón.
zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gniewino obrêb Strzebielinko
dot. dzia³ki nr 82/19 gm. Gniewino.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino, zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 21, poz. 121 z 1992 r. z pón. zm.).
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
P  tereny przemys³owe  produkcja komponentów paszowych
Kp  tereny parkingowe
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego zmianami s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Gniewino obrêb Strzebielinko
1. Po³o¿enie terenu:
Nr dzia³ki: 82/19
Powierzchnia: 1,15 ha
W³asnoæ: AGRO-FISH
2. Funkcja:
P  tereny przemys³owe
Kp  tereny parkingowe
3. Warunki urbanistyczne:
Istniej¹ca zabudowa: do zachowania z mo¿liwoci¹
przebudowy
Pow. dzia³ki: 11500 m2
Iloæ dzia³ek: 1
Projektowana zabudowa: budynki produkcyjno-magazynowe oraz obiekty towarzysz¹ce
Iloæ kondygnacji: dwie plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: 40%
K¹t nachylenia dachu: od 30 do 50 stopni
Maks. wysokoæ zabudowy: 10,0 m dla obiektów magazynowych i innych
Linia zabudowy: 6,0 m od granicy dzia³ki od strony
drogi gminnej i 20 m od granicy dzia³ki od drogi powiatowej
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja: dojazd do projektowanej dzia³ki od istniej¹cej drogi gminnej
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: po podczyszczeniu w oczyszczalni zak³adowej
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
cieków w Gniewinie, wody opadowe  po podczysz-

czeniu w separatorach ropopochodnych do istniej¹cej kanalizacji deszczowej
Ogrzewanie: lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi:
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
dla samochodów osobowych oznaczonym symbolem Kp
6. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
 oddzia³ywanie prowadzonej dzia³alnoci musi ograniczaæ siê do terenu, do którego prowadz¹cy dzia³alnoæ posiada tytu³ prawny,
 eksploatacja instalacji nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Gniewino,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych opracowanie planu 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 uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Gniewino granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino,zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy Gniewino Nr XXIII/
153/92 z dnia 10 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21,
poz. 121 z 1992 r. z pó¿n. zm.) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Krzebietke

1651
UCHWA£A Nr XXXV/379/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
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Na podstawie 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 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, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie
Tczewskie £¹ki dz. 199.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury technicznej i drogowej
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
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§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tczew
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr XXXV/379/2002
z dnia 21 sierpnia 2002 r
MIEJSCOWOÆ TCZEWSKIE £¥KI
1. KARTA TERENU
NR 5/216-04-2001/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 199
Powierzchnia: 0,45 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury technicznej i drogowej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 880 m2 i maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi
drogi. Dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany.
Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹
jednolicie dla ca³ego za³o¿enia. K¹t nachylenia dachu
35o.
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki w po³¹czeniu z
tynkiem. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: poziom parteru do 1,2 m
powy¿ej poziomu terenu; maks. wysokoæ zabudowy
9m
Linia zabudowy: utrzymaæ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy 12 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej
Zabudowa towarzysz¹ca dopuszcza siê zabudowê gospodarcza zlokalizowan¹ na granicy dzia³ki o powierzchni do 46 m2 o wysokoci do 5 m od poziomu
terenu. Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do
osi jezdni. Spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy
mieszkaniowej.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych do wywo¿enia  w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do
niej wszystkie obiekty, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
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Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg,
parkingów i placów manewrowych (odprowadzaæ do
pobliskiego cieku powierzchniowego  rz. Mot³awy),
a przed odprowadzeniem do odbiornika cieki powinny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej i dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
 wjazdy na dzia³ki lokalizowaæ z zachowaniem starodrzewu ulicy Szkolnej
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu
¯u³aw Gdañskich bezwzglêdnie zachowaæ starodrzew
alei wzd³u¿ drogi powiatowej
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE WARUNKI
 teren dzia³ki znajduje siê w obszarze zagro¿onym
zalewem wodami powodziowymi 1% (o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia raz na 100 lat)
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 30%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)

1652
UCHWA£A Nr XXXV/380/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew,
Na podstawie 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 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, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,

Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie Turze dz. 60/8.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów (oznaczonych symbolem od 1 do 8) wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg
klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZL  las istniej¹cy
4.ZN  taras jeziorny do zachowania i ochrony
5.KD  droga dojazdowa
6.KD  rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej
7,8.KXP  ci¹gi pieszo-jezdne
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu, stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-
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skiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tczew
T. Plichta
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Gminnej
w Tczewie Nr XXXV/380/2002
z dnia 21 sierpnia 2002 r
MIEJSCOWOÆ TURZE
1. KARTA TERENU
NR 6/216-04-2001/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 60/8
Powierzchnia: 2,94 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1, 2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZL  las istniej¹cy
4.ZN  taras jeziorny do zachowania i ochrony
5.KD  droga dojazdowa
6.KD  rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej
7.KXP, 8.KXP  ci¹gi pieszo  jezdne
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 1100 m2 i maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dach dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze czerwonym, k¹t nachylenia 40o, kalenica
równoleg³a do osi dróg
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem tynku w po³¹czeniu z kamieniem i drewnem
Maks. wysokoæ zabudowy: 8 m od poziomem terenu, poziom parteru maks. 30 cm powy¿ej poziomu terenu
Linia zabudowy: zachowaæ obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, oraz strefê 100 m od jeziora wg
rysunku planu
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ o powierzchni do 46 m2, o wysokoci do 5
m od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ dróg stosowaæ ogrodzenia
drewniane o wysokoci 1,20 m bez coko³ów, dopuszcza siê s³upki murowane, zakaz licowania p³ytkami klinkierowymi.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: tymczasowo do zbiorników bezodp³ywowych,
docelowo do wiejskiej istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi,parkingi i place manewrowe)odprowadziæ do pobli-

6.
7.
8.
9.
10.
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skiego cieku powierzchniowego po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nale¿y obj¹æ ochron¹ istniej¹cy m³odnik sosnowy
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE WARUNKI
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 20%
 teren objêty czêciowo stref¹ ochrony archeologicznej. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne na tym
terenie musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku oraz uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdañsku
 czêæ terenu znajduje siê w strefie 100 m od jeziora, gdzie obowi¹zuje zakaz zabudowy
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)

1653
UCHWA£A Nr XXXV/378/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Tczew.
Na podstawie 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r.
Nr 62, poz. 558) oraz zgodnie z art. 10, art. 26, art. 18
ust. 2 i 3 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, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego dotycz¹cy fragmentu gminy Tczew, wie
Tczewskie £¹ki cz. dz. 152 i 150/10.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczonych symbolem od 1 do 3) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê
teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych
pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim
symbolem literowym)
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.TI  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
3.KL  droga lokalna istniej¹ca  powiatowa nr 10343
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
b) projektowane linie podzia³u,
c) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie 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.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy Tczew Nr VII/49/91 z dnia 29 stycznia 1991 r.
we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tczew
T. Plichta

Poz. 1653
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/378/2002
Rady Gminnej w Tczewie
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ TCZEWSKIE £¥KI

1. KARTA TERENU
NR 5/216-04-2001/1
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz.152 i 150/10
Powierzchnia: 0,60 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2TI  pas techniczny dla lokalizacji infrastruktury technicznej i drogowej
3 KL  droga lokalna istniej¹ca  powiatowa nr 10343
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min. pow. 750 m2 i maks.
pow. nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dach: dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi
drogi z ryzalitem rodkowym podcieniowym, krytym
dachem dwuspadowym z kalenic¹ prostopad³¹ do ulicy. Dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany.
Pokrycie dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹
jednolicie dla ca³ego za³o¿enia. K¹t nachylenia dachu
40o.
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z wykorzystaniem ceg³y licówki z po³¹czeniem z
tynkiem. Zakaz stosowania p³ytek elewacyjnych klinkierowych oraz materia³ów syntetycznych (np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: poziom parteru do 1,2 m
powy¿ej poziomu terenu; maks. wysokoæ zabudowy
10 m
Linia zabudowy: utrzymaæ obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy 28 m od krawêdzi jezdni
Zabudowa towarzysz¹ca dopuszcza siê zabudowê gospodarcza zlokalizowan¹ na granicy dzia³ki o powierzchni do 46 m2 z przesuniêt¹ lini¹ zabudowy minimalnie 20m od krawêdzi jezdni, o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu. Dach dwuspadowy z kalenic¹ równoleg³¹ do osi jezdni. Spadek i pokrycie jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych do wywo¿enia  w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do
niej wszystkie obiekty, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz
dla terenów o korzystnych warunkach gruntowych).
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych (odprowadzaæ do pobliskiego cieku powierzchniowego  rz. Mot³awy),
a przed odprowadzeniem do odbiornika cieki powinny byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³-
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6.

7.
8.

9.
10.

nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o
nieemisyjne lub niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci n/n
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi lokalnej
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
 wjazdy na dzia³ki lokalizowaæ z zachowaniem starodrzewu ulicy Mot³awskiej
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu
¯u³aw Gdañskich bezwzglêdnie zachowaæ starodrzew
alei klonów wzd³u¿ ulicy Mot³awskiej
STAWKA PROCENTOWA
10%
INNE WARUNKI
 teren dzia³ki znajduje siê w obszarze zagro¿onym
zalewem wodami powodziowymi 1% (o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia raz na 100 lat)
 zaleca siê minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 30%
 nale¿y zapewniæ spójny i kontrolowany system
sp³ywu wód opadowych i gruntowych bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cych wolne zawody
 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów na nasypie do
wys. maks. 1,0 m
 dopuszcza siê zmiany podzia³u geodezyjnego dla
potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesy³owych, obiektów itp.)
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UCHWA£A Nr LXIII/628/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka na obszarze obejmuj¹cym czêæ jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spó³dzielczej.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-9, art. 11, art. 18,
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) 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, z pón. zm.)
W celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cych politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych
gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XXXVIII/404/2000
Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 29 grudnia 2000 r. w spra-
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wie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka na obszarze obejmuj¹cym czêæ jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy
Spó³dzielczej Rada Miejska w Lêborku uchwala zmianê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lêborka na obszarze obejmuj¹cym czêæ jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w
rejonie ulicy Spó³dzielczej
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogólne, morfoplanistyczne i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny.
Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan
miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w dziesiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 10. S¹ to:
1) ustalenia funkcjonalne  1,
2) ustalenia ekologiczne  2,
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3,
4) ustalenia form zabudowy  4,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  5,
6) ustalenia zasad parcelacji  6,
7) ustalenia planistyczne i proceduralne  7,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8,
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9,
10) inne ustalenia stanowi¹ce  10.
2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacje o
obiektach i terenach, wynikaj¹ce z innych aktów prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Brak ustaleñ prawnych na poziomie ustaleñ ogólnych,
morfoplanistycznych lub szczegó³owych, nale¿¹cych
do której z grup, o których mowa w ust. 1. oznacza,
¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
4. W ustaleniach szczegó³owych, o których mowa w Rozdziale 2, grupa oznaczona numerem 12 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§2
Dla ca³ego obszaru objêtego zmian¹ planu obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG, o których mowa
w § 5, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa w § 6
i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2.
Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹
materiê nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne
obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê
sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§3
Uchwala siê rysunek zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka
dla obszaru oznaczonego w tym planie jako czêæ jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER
w rejonie ulicy Spó³dzielczej, stanowi¹cy wraz z legend¹
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek zmiany planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako
Ustalenia.
§4
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w zmianie
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planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30o,
2) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w
szczególnoci ogrodzeniami, biletami wstêpu, por¹
doby,
3) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi.
Wstêp na teren (do obiektu) o dostêpie publicznym
zapewniony jest ka¿dej osobie spe³niaj¹cej warunki
o charakterze organizacyjnym (np. dostêp tylko w
ustalonych godzinach, dostêp w okrelonym celu) lub
finansowym (np. bilety wstêpu, ustalone op³aty za korzystanie z terenu czy obiektu),
4) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê, którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
5) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza)
terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na danym terenie nie wy³¹cza mo¿liwoci lokalizacji na nim
innych funkcji,
6) funkcje chronione  mieszkalnictwo, us³ugi publiczne
 us³ugi owiaty, us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej,
7) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje terenów, na których prowadzona jest (bêdzie)
dzia³alnoæ produkcyjna, przemys³owa, sk³adowa,
us³ugowa  us³ugi komercyjne, a tak¿e przeznaczonych dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
8) funkcje us³ugowe obejmuj¹ tereny przeznaczone dla
lokalizacji:
a) us³ug publicznych jak administracja publiczna, parki
i skwery ogólnodostêpne, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
b) us³ug komercyjnych jak us³ugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze,
instytucje finansowe.
9) kompozycja obiektu  uk³ad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieñczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoci¹ i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno -estetycznego (detale,
faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), stolark¹,
urz¹dzeniami ³¹cz¹cymi obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi
wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt g³ówny,
10) kompozycja zespo³u zabudowy  uk³ad ulic, placów,
budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy,

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
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wysokoci zabudowy, kszta³tu dachów i zwieñczenia
budynków, zasad podzia³u w³asnociowego, nawierzchni utwardzonych,
kompozycja zespo³u zieleni  uk³ad przestrzenny
drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa³ych i g³ównych elementów wyposa¿enia parkowego (np. za³o¿enia pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe),
obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard
warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci
obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 30 osób,
obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹ wbudowan¹,
teren elementarny  fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ miasta na tereny elementarne jest spójny
i roz³¹czny: wszystkie tereny miejskie nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y
równoczenie do dwu terenów elementarnych,
system przestrzeni publicznych miasta: obszar okrelony w ustaleniach planu, stanowi¹cy wa¿ny element
kompozycji miasta. W obrêbie systemu przestrzeni
publicznych celem publicznym jest kszta³towanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym,
typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
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22)
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25)

26)
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zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata;
wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi komunikacyjnej,
wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej
z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ
realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama (w rozumieniu
planu) dopuszczona na czas okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu planu),
zamkniêcie kompozycyjne  ograniczenie widokowe
przestrzeni publicznej obiektem budowlanym (grup¹
obiektów), ukszta³towaniem powierzchni terenu lub
zieleni¹ wysok¹,
zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach),
zieleñ izolacyjna  pas zwartej, wielowarstwowej zieleni (rolê tê mo¿e pe³niæ te¿ p³at lasu lub zadrzewienia), z³o¿onej z gatunków odpornych na zanieczysz-
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czenia, oddzielaj¹cej (tak¿e krajobrazowo) obiekty
uci¹¿liwe od terenów funkcji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych lub rekreacyjnych.
§5
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji mog¹cych
mieæ szkodliwy wp³yw na zasoby wód podziemnych G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 107.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zasobu zieleni (w rozumieniu planu).
Wszelkie zmiany zagospodarowania na obszarze niniejszego planu uwarunkowane s¹ powiêkszeniem zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w
zakresie okrelonym w ustaleniach morfoplanistycznych dla wyró¿nionych stref i ustaleniach
szczegó³owych dla terenów elementarnych.
2.4.Obowi¹zuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupe³nianie zadrzewieñ przyulicznych.
2.5.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu).
2.6.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych wzd³u¿ istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu geodezyjnie
wydzielonych dróg, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  3;
3.1.Ustala siê system przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu), stanowi¹cy g³ówny element
kompozycji miasta obejmuj¹cy ca³y obszar opracowania zmiany planu. W obrêbie ustalonego
systemu przestrzeni publicznych obowi¹zuje
kszta³towanie zagospodarowania o wysokim
standardzie estetycznym.
3.2.Charakterystycznym elementem krajobrazu jest
uk³ad rowów melioracyjnych biegn¹cych wzd³u¿
ulic: Myliwskiej, Lubelskiej, Pomorskiej, Harcerzy i Spó³dzielczej. Obowi¹zuje zachowanie i ekspozycja istniej¹cego uk³adu rowów melioracyjnych poprzez kszta³towanie ci¹gów pieszych
i spacerowych oraz dojazdów i ulic z zadrzewieniem w formie szpaleru drzew liciastych o sk³adzie gatunkowym odpowiednim do warunków
siedliska.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Wyklucza siê lokalizacjê obiektów i budowli
o wysokoci przekraczaj¹cej 80 m.
5) ustalenia planistyczne i proceduralne  7;
7.1.Burmistrz Miasta mo¿e odmówiæ lokalizacji
obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego zagro¿enia dla rodowiska.
7.2.Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budow-
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lanych polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów budowlanych usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych, okrelonym w ustaleniu OG.3.1, sporz¹dza siê
wraz z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów
kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana, z zastrze¿eniem ustaleñ 8.3 i 8.4, umieszczeniem na terenie
inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego
funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
8.2.Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g
pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ulic,
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla
którego zarezerwowano teren w planie.
8.3.Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których
mowa w ustaleniu 8.1. i 8.2. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych w
drodze porozumienia z Zarz¹dem Miasta.
8.4.Obszar zmiany planu obs³ugiwany jest przez uk³ad
dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu jako K.D.
i stanowi¹cych system transportowy miasta. System transportowy miasta tworz¹ ulice lokalne oznaczone na rysunku planu:
a) istniej¹ce, tj. ul. Kolejarzy, fragmenty ulic Lubelskiej, Pomorskiej i Spó³dzielczej,
b) projektowane, tj. po³¹czenie ul. Lubelskiej z ulic¹ Artylerzystów i Harcerzy, po³¹czenie ul. Lubelskiej z ul. Pomorsk¹, po³¹czenie ul. Spó³dzielczej z ul. Kolejarzy.
Pozosta³e ulice istniej¹ce i projektowane na terenie zmiany planu stanowi¹ elementy wewnêtrznego uk³adu ulic, obs³uguj¹cego poszczególne tereny elementarne.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej -9;
9.1. Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci
in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
9.2. Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
9.3. Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
9.4. Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub su-
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chych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia
do wód powierzchniowych. Obowi¹zuje odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
9.5. Wyklucza siê zrzut wód opadowych do gruntu lub
suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód powierzchniowych z terenów przemys³owych, komunikacji drogowej i terenów o innym
u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód
opadowych.
9.6. Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze
zmiany planu.
9.7. Ustala siê rozbudowê sieci gazowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy na ca³ym obszarze zmiany planu.
9.8. Zakaz instalowania nowych systemów grzewczych
powoduj¹cych ponadnormatywn¹ emisjê zanieczyszczeñ powietrza.
9.9. Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem zmiany
planu.
9.10. Na ca³ym obszarze objêtym zmian¹ planu zak³ada
siê odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych powierzchni ulic i placów, po odpowiednim
oczyszczeniu, do istniej¹cych otwartych rowów
melioracyjnych, tak¿e w celu zwiêkszenia przep³ywu i lepszej wymiany wody.
8) inne ustalenia stanowi¹ce  10;
10.1. Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okrelone w planie s¹ wa¿nymi celami spo³ecznymi gospodarki przestrzennej
miasta.
10.2. Tereny zieleni o dostêpie ogólnym (w rozumieniu planu) rezerwuje siê dla potrzeb przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagro¿enia
pañstwa.
10.3. W przypadku przekszta³cenia istniej¹cej substancji budowli ochronnych nale¿y dokonaæ uzgodnienia projektu z w³aciwym organem Obrony Cywilnej.
10.4. W systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu) obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
za wyj¹tkiem zagospodarowania likwidowanego
na noc i imprez okolicznociowych kilkudniowych
(jarmarków, festynów, odpustów, wystaw itp.) lub
sezonowych (letnie ogródki gastronomiczne, kiermasze wi¹teczne itp.).
9) Informacje  11;
11.1.Zgodnie z decyzj¹ (znak KDH2/013/5914/96) MOZNiL zatwierdzaj¹ca dokumentacjê zawieraj¹c¹
warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiornika wód podziemnych GZWP nr 107 ca³y obszar
zmiany planu po³o¿ony jest w projektowanej strefie ochrony ONO (Obszar Najwy¿szej Ochrony)
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr
107. W projektowanej strefie wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez odprowadzenia scieków do
miejskiej kanalizacji sanitarnej a tak¿e inwestycji
mogacych zagroziæ zanieczyszczeniem wód podziemnych.
11.2. Na obszarze zmiany planu nie wystepuj¹ obiekty
i obszary podlegaj¹ce ochronie Konserwatora
Przyrody.
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11.3. Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty
i obszary wpisane do rejestru zabytków.
11.4. Na obszarze zmiany planu nie wystêpuj¹ obiekty,
bêd¹ce w ewidencji WKZ.
11.5. Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
11.6. W s¹siedztwie obszaru kolejowego wystêpuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zagospodarowania i prowadzenia robót budowlanych wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów.
11.7. Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
w Lêborku licz¹cym ponad 20.000 mieszkañców jest
obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿owej ponad 2000 m2.
11.8. Obowi¹zuje decyzja Nr I  23/80 Pañstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Lêborku z dnia
4 czerwca 1980 r., znak: .O.  8/11/80, zgodnie z któr¹ zarz¹dza siê odsuniêcie terenu rozdeszczowania
cieków z Wytwórni Dro¿d¿y w Maszewie znajduj¹cego siê na obszarze Gminy Nowa Wie Lêborska
na odleg³oæ 1000 m od budynków mieszkalnych
w okresie letnim i 300 m w okresie zimowym.
§6
Uchwala siê Ustalenia morfoplanistycze, dla poszczególnych stref wyró¿nionych w planie, obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹.
1. Dla strefy MN, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu) 
mieszkalnictwo.
1.2. Z zastrze¿eniem ustaleñ 1.3., 1.4., na dzia³kach
budowlanych przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje lokalizacja zabudowy mieszkaniowej
z niezbêdnymi dla budynków mieszkalnych
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
1.3. Na dzia³kach po³o¿onych przy ulicach oznaczonych na rysunku planu jako system transportowy dopuszcza siê lokalizacjê obiektów o funkcjach komercyjnych (w rozumieniu planu), jako
towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej. Dotyczy równie¿ adaptacji obiektów istniej¹cych lub
ich czêci.
1.4. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) a tak¿e adaptacjê
na powy¿sze cele obiektów istniej¹cych, w przypadku ich usytuowania na dzia³kach przy ulicach
wê¿szych ni¿ 10m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Powy¿sze ustalenie nie dotyczy adaptacji na cele
funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu) czêci obiektu istniej¹cego, która nie mo¿e stanowiæ samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy
o w³asnoci lokali;
1.5. Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
1.6. Wyklucza siê lokalizacjê zespo³ów gara¿y i stacji paliw;
1.7. Rezerwacja terenu pod zieleñ parkow¹ i zakaz
zabudowy terenu zieleni nie wykluczaj¹ realizacji budowli podziemnych, je¿eli nie zagro¿¹ one
istniej¹cym drzewom.
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2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów prowadz¹cej do wzrostu szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia
istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.2.Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
Lokalizacja ka¿dego obiektu mog¹cego obni¿yæ
standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu)
i wykazania przez inwestora braku zagro¿enia obni¿enia standardu warunków mieszkaniowych.
2.3.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji
urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.4.Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone
jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem.
2.5.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej-3;
3.1.Na terenach zabudowanych od strony ulic i placów publicznych liniê zabudowy nowych budynków wyznacza siê odpowiednio w oparciu o liniê
zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim
s¹siedztwie. Obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy w przypadku przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów. Istniej¹cej linii zabudowy nie wyznaczaj¹ obiekty przebudowane w sposób naruszaj¹cy kompozycjê zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) oraz
obiekty tymczasowe w dniu uchwalenia niniejszego planu,
3.2.Dopuszcza siê ustalenie nowej linii zabudowy jeli
przebudowywana jest zabudowa w ca³ej pierzei
ulicy lub w wyniku wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu) tworzy siê nowa pierzeja zabudowy, pod
warunkiem zachowania wymogów harmonijnej
pierzei (w rozumieniu planu).
3.3. Lokalizacja obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych
(w rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych (w rozumieniu planu) nie wymaga zachowania istniej¹cych obowi¹zuj¹cych linii zabudowy. Na
terenach zabudowy mieszkaniowej obiekty te pe³ni¹ funkcjê dominanty przestrzennej (w rozumieniu planu), a linia zabudowy obowi¹zuj¹ca dla ww.
obiektów stanowi linie nieprzekraczaln¹.
3.4. Na pozosta³ym obszarze, o ile rysunek planu nie
okrela przebiegu linii zabudowy, obowi¹zuje usytuowanie budynków wzd³u¿ linii zabudowy wyznaczonej od strony ulic, placów i dojazdów w odleg³oci 6 m od granicy dzia³ki.
3.5. Kompozycja zespo³ów zabudowy powstaj¹cych
w wyniku wtórnych podzia³ów w typie kompozycji
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zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej w
bezporednim s¹siedztwie.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu
planu) istniej¹cej. Powy¿sze ustalenie nie dotyczy
obowi¹zku zachowania dachu p³askiego o ile z
dzia³ki inwestora widoczna jest zabudowa o innym
kszta³cie dachu usytuowana w tym samym kwartale zabudowy lub przy tej samej ulicy. Ustalenie
nie dotyczy obiektów spe³niaj¹cych wymogi obiektu o szczególnych wymaganiach budowlanych (w
rozumieniu planu) oraz obiektów us³ug publicznych
(w rozumieniu planu) i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4.2.Dla obiektów lokalizowanych wed³ug ustalenia
MN.3.2. obowi¹zuje zachowanie typu zabudowy (w
rozumieniu planu) wystêpuj¹cej na terenie elementarnym, na którym zlokalizowana jest inwestycja.
4.3.Wyklucza siê rozbudowê obiektów istniej¹cych w
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spe³niaj¹cych ustaleñ niniejszego planu. Zakaz rozbudowy
nie dotyczy dostosowania formy tych obiektów do
typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej,
kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu) i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy.
4.4.Lokalizacja na dzia³ce zabudowanej kolejnego budynku mieszkalnego jest dopuszczalna, jeli budynek mo¿e byæ usytuowany zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy i spe³nia warunki typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej. Ustalenie nie
dotyczy adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
istniej¹cych w dniu uchwalenia zmiany planu.
4.5.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni
wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu
planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
4.6.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o
pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe
w bezporednim s¹siedztwie.
5) ustalenia zasad parcelacji -6;
6.1.Za niezgodny z planem uznaje siê projekt podzia³u
na dzia³ki budowlane, na których nie jest mo¿liwe
zachowanie ustaleñ kompozycji i form zabudowy
oraz wskaników potrzeb parkingowych. Dla zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa wraz z niezbêdnymi
obiektami infrastruktury technicznej osiedla dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek budowlanych wy³¹cznie na terenie objêtym ustaleniami MN.1.3. i
MN.1.4.
6.2.Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie
dzia³ki po obrysie budynku dopuszcza siê jedynie
w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzia³ce mo¿liwe
jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów.
6.3.Dopuszcza siê wydzielenie nowej drogi w sytuacji
wydzielania co najmniej 5 nowych dzia³ek budowlanych. Obowi¹zuje 30 m, jako maksymalna szero-
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koæ dzia³ki budowlanej od strony drogi. Obowi¹zuje zachowanie szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8 m i maks. 12 m.
6.4.W przypadku podzia³u na nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ki
budowlane dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki na
niezbêdny dojazd o szerokoci min. 5 m i maks.
8 m.
6.5.Wyklucza siê wydzielanie nowej drogi lub dojazdu
wzd³u¿ dzia³ek budowlanych, które ju¿ posiadaj¹
dostêp do drogi.
6.6.W przypadku podzia³u terenu o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha powierzchnia terenu przeznaczanego
pod drogi i place nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni terenu parcelacji.
6.7.Zakaz wydzielania dzia³ek dla indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.8.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6.9.Wyklucza siê scalanie istniej¹cych w dniu uchwalenia niniejszego planu dzia³ek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej, posiadaj¹cych dostêp do
drogi publicznej je¿eli na dzia³kach przed scaleniem
jest mo¿liwa realizacja zabudowy spe³niaj¹cej ustalenia niniejszego planu. Powy¿sze ustalenie nie
dotyczy scaleñ niezbêdnych do wtórnego podzia³u na dzia³ki budowlane.
7) Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce; W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków.
b) dla pozosta³ych form zabudowy mieszkaniowej
1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1 miejsce na
40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu;
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni
u¿ytkowej do 50 m2, zlokalizowane zgodnie z
ustaleniem MN.1.3. i MN.1.4., jako towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej.
8.2.Lokalizacja obiektów a tak¿e rozbudowa i adaptacja istniej¹cych obiektów na cele o których mowa
w ustaleniu 1.3. jest dopuszczalna pod warunkiem
zapewnienia dojazdu bezporednio z ulicy oznaczonej na rysunku planu jako system transportowy.
8.3.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿
3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3
lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach OG 8.1., O.G.8.2. i O.G.8.3 W pozosta³ych
przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
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2. Dla strefy UU, uchwala siê ustalenia morfoplanistyczne:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu)  funkcje us³ugowe (w rozumieniu planu),
1.2. Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej. Mieszkania dopuszcza siê wy³¹cznie jako towarzysz¹ce w obiekcie us³ugowym. Wyklucza siê
lokalizacjê funkcji mieszkaniowej w poziomie parteru.
1.3. Rezerwacja terenu pod zieleñ parkow¹ i zakaz
zabudowy terenu zieleni nie wykluczaj¹ realizacji budowli podziemnych, je¿eli nie zagro¿¹ one
istniej¹cym drzewom.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Wyklucza siê lokalizacje inwestycji mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska), za wyj¹tkiem
zwi¹zanych z:
a) ochron¹ przeciwpowodziow¹,
b) infrastruktur¹ techniczn¹ niezbêdn¹ dla miasta;
2.2.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów prowadz¹cej do wzrostu
szkodliwoci. Rozbudowa i przebudowa obiektów istniej¹cych jest dopuszczalna pod warunkiem usuniêcia istniej¹cej szkodliwoci obiektu.
2.3.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w
rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze
drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów)
na terenie parkingu.
3) ustalenia zasad kompozycji  3.
3.1.Obowi¹zuje utrzymanie i odtwarzanie zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu).
3.2.Wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych o dostêpie
ogólnym (w rozumieniu planu) pieszych, rowerowych i ulic oraz wzd³u¿ cieków i otwartych rowów melioracyjnych obowi¹zuje wprowadzenie
zieleni wysokiej co najmniej jako jednego szpaleru drzew. Wzd³u¿ cieków na terenach niezabudowanych obowi¹zuj¹ nasadzenia w formie
zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy) o zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Dopuszcza siê lokalizacjê nowych i przed³u¿anie
lokalizacji istniej¹cych: reklam wolno stoj¹cych
i wbudowanych (w rozumieniu planu), a tak¿e
pomników i fontann pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
4.2.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokaliza-
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cji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle i wród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów
og³oszeniowych.
4.3.Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i
zieleni powi¹zanej z nimi kompozycyjnie.
4.4.Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych
(w rozumieniu planu) na elewacjach budynków w
sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ, p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci
dachowych itp.
4.5.Lokalizacjê nowych i przed³u¿anie lokalizacji istniej¹cych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak budki telefoniczne, wiaty przystankowe,
kosze na mieci, ³awki parkowe, lampy itp., dopuszcza siê pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) brak kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
4.6.W przypadku ustalenia, w ustaleniach szczegó³owych planu, formy konkretnego obiektu jako niezgodnej z planem  ustalenie to obowi¹zuje do czasu wyburzenia obiektu lub jego przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.
5) ustalenia zasad parcelacji -6:
6.1.Zakaz wydzielania dzia³ek dla nowych, indywidualnych gara¿y wolno stoj¹cych.
6.2.Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb zagospodarowania tymczasowego i lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.
6) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu OG 8.1. oraz zasady innych
rozwi¹zañ potrzeb parkingowych,
a) zapewnienie co najmniej 1 miejsca na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce parkingowe na ka¿dego zatrudnionego;
b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê obiekty us³ug handlu detalicznego i rzemios³a us³ugowego o powierzchni
u¿ytkowej do 50 m2,
8.2.Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿
3 miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3
lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach O.G.8.1., O.G.8.2. i O.G.8.3. W pozosta³ych
przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  9.
9.1. Zakaz budowy nowych sieci in¿ynieryjnych i in¿ynieryjnych urz¹dzeñ sieciowych jako obiektów
nadziemnych i napowietrznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3732 

9.2. Zakaz lokalizacji in¿ynieryjnych urz¹dzeñ sieciowych
w budynkach wolnostoj¹cych.
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów elementarnych wyró¿nionych na obszarze
zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹.
1. Dla terenu elementarnego 01.04.ZP uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren rezerwuje siê dla zieleni parkowej i zagospodarowania zwi¹zanego z codziennym wypoczynkiem mieszkañców, tj. kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji rodzinnej.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.3.KWX
dla ci¹gu pieszego. Na terenie obowi¹zuje zachowanie rowu melioracyjnego jako odkrytego.
Poza istniej¹c¹ w dniu uchwalenia planu dzia³k¹
ulicy Myliwskiej obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu) w formie grupowej.
1.3. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.1 i 6.3 wyklucza
siê lokalizacjê zabudowy za wyj¹tkiem obiektów
niezbêdnych dla u¿ytkowników terenów rekreacyjnych, tj. sanitariatów.
1.4. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.2. wyklucza siê
lokalizacjê zabudowy, za wyj¹tkiem niewielkich
obiektów nie zwi¹zanych trwale z gruntem, przeznaczonych do wy³¹cznego korzystania przez
u¿ytkowników terenów rekreacyjnych. Teren
wydzielenia wewnêtrznego 6.2. przeznacza siê
na cele wypoczynku i rekreacji rodzinnej.
2) ustalenia ekologiczne -2:
2.1.Wyklucza siê lokalizacjê zagospodarowania wymagaj¹cego wymiany gruntu, za wyj¹tkiem lokalizacji obiektów sanitarnych usytuowanych w
s¹siedztwie terenów zabudowanych lub projektowanej zabudowy.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1 obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa
w ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51
stopni, lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê;
c) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Na ca³ym terenie obowi¹zuje lokalizacja obiektów parterowych, a maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 5,5 m.
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4.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.2 maksymalna
powierzchnia zabudowy na dla jednego obiektu
wynosi 30 m2.
5) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.2. obowi¹zuje zachowanie dostêpu publicznego (w rozumieniu
planu).
6.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.3. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6.4.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KWX obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu
planu).
6.5.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz wtórnej parcelacji (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Realizacja zagospodarowania na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 6.1. wymaga
opracowania koncepcji zagospodarowania obejmuj¹cej ca³y teren 6.1. i czêæ terenu elementarnego 01.33.UU oznaczon¹ na rysunku planu jako
1.3.ZP
7) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 6.2 obowi¹zuje lokalizacja parkingu zapewniaj¹cego jedno miejsce postojowe na ka¿de 200 m2 terenu rekreacyjnego.
8) stawka procentowa  12: nie ustala siê
2. Dla terenu elementarnego 01.28.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren rezerwuje siê dla potrzeb targowiska miejskiego z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów i zagospodarowania dla us³ug komercyjnych handlu, gastronomii, komunikacji.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1 obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa
w ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m.
5) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Realizacja zagospodarowania wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania obejmuj¹cej ca³y teren elementarny.
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7) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje lokalizacja pêtli autobusowej dla potrzeb komunikacji miejskiej.
8) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1.  zagospodarowanie w formie ci¹gu pieszego z zieleni¹ 
stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie ustala siê.
12.2.Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.28.UU ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
3. Dla terenu elementarnego 01.29.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami
ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej. Powy¿szy zakaz nie dotyczy równie¿ budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do sta³ego pobytu i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak np. dom rencisty czy
dom dziecka.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie
dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodniczej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1 obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa
w ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51
stopni, lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony
ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy i obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5. Maksy-
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malna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
5) ustalenia zasad parcelacji -6;
6.1.Wzd³u¿ rowu melioracyjnego usytuowanego w
liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Lubelskiej obowi¹zuje wydzielenie pasa o szerokoci 7 m na
cele dojazdu i ci¹gu pieszego, zagospodarowanego zgodnie z ustaleniem 3.1.
6.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
7) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1.  zagospodarowanie w formie ci¹gu pieszego z zieleni¹ 
stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie ustala siê.
12.2.Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.29.MN ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
4. Dla terenu elementarnego 01.30.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami kultury, nauki, owiaty i wychowania. Powy¿szy
zakaz nie dotyczy równie¿ budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do sta³ego
pobytu i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby
mieszkaniowe jak np. dom rencisty czy dom
dziecka.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KWD dla
ulicy wewnêtrznej o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie
dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodniczej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie ulicy 1.2.KWD obowi¹zuje lokalizacja
zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze
publicznym (w rozumieniu planu) co najmniej
jako jednego rzêdu drzew liciastych jednolitego gatunku.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
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b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co
budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego
wy¿sze.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od
strony ulicy i obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce
wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na dzia³ce.
5) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
6) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu jako 1.2.KWD obowi¹zuje zachowanie parametrów ulicy dojazdowej o przekroju 1/2, tj.
jednojezdniowej, dwupasowej.
7) informacje  11:
11.1.Ulica wewnêtrzna 1.2.KWD pe³ni funkcjê korytarza dla infrastruktury technicznej, w szczególnoci dla kanalizacji sanitarnej z mo¿liwoci¹ odprowadzenia cieków do przepompowni projektowanej na s¹siednim terenie elementarnym
oznaczonym jako 01.09.MN.
8) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2.KWD  rezerwacja na drogê wewnêtrzn¹  stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, nie ustala siê.
12.2.Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.30.MN ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
5. Dla terenu elementarnego 01.31.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami
ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, kultury,
nauki, owiaty i wychowania. Powy¿szy zakaz nie
dotyczy równie¿ budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do sta³ego pobytu i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak na przyk³ad dom rencisty czy dom dziecka.
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2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele produkcji ogrodniczej.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1, którym jest ulica Pomorska w istniej¹cych w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczaj¹cych, obowi¹zuje zastosowanie
zasady kompozycji o której mowa w ustaleniu
OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów
zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje
dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni,
lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹ kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna
byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów
ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu
planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach
zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek
mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy i obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5. Maksymalna
powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2
i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków usytuowanych na dzia³ce.
5) ustalenia zasad parcelacji  6;
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
7) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1.  rezerwacja na
ci¹g pieszy z zieleni¹  stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie
ustala siê.
12.2.Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.31.MN ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoci 30%.
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6. Dla terenu elementarnego 01.32.MN uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1.
1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty
tych funkcji mog¹ byæ poddawane remontom
kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa powiêkszania iloci mieszkañ.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi.
Wyklucza siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.ZP dla zieleni parkowej z zagospodarowaniem dla codziennej rekreacji mieszkañców.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako 1.4. ZI dla zieleni izolacyjnej, z uwzglêdnieniem ograniczenia wysokoci wynikaj¹cego
z przebiegu linii energetycznych wysokiego i
redniego napiêcia.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z zadaniami
gminy za wyj¹tkiem budynków zamieszkania
zbiorowego przeznaczonych do sta³ego pobytu
i zaspokajaj¹cych specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak na przyk³ad dom rencisty czy dom
dziecka.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki. Ustalenie nie
dotyczy dzia³ek zagospodarowywanych na cele
produkcji ogrodniczej.
3) ustalenia form zabudowy  4;
4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce dachów zabudowy:
a) dla wszystkich rodzajów zabudowy obowi¹zuje dach stromy (w rozumieniu planu o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci dachu 51
stopni, lub mansardowy;
b) g³ówne po³acie dachu winny byæ nachylone
pod jednakowym k¹tem i posiadaæ wspóln¹
kalenicê;
c) g³ówna kalenica budynku mieszkalnego winna byæ równoleg³a do frontu dzia³ki od strony
ulicy;
d) w ca³ym zespole zabudowy obowi¹zuje jednolita kolorystyka dachów wszystkich obiektów ograniczona do tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej;
4.2.Maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu) wynosi 8,5 m. Budynki o innych funkcjach zlokalizowane na tej samej dzia³ce co budynek mieszkalny nie mog¹ byæ od niego wy¿sze.
4.3.Szerokoæ frontu budynku mieszkalnego od strony ulicy i obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 55% szerokoci dzia³ki.
4.4.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
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zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5. Maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce wynosi 500 m2 i dotyczy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych na
dzia³ce.
4.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. obowi¹zuj¹
ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia. Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
5) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
6) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8;
8.1.W bilansie miejsc postojowych dopuszcza siê
uwzglêdnienie mo¿liwoci parkowania na drodze wzd³u¿ granicy dzia³ki na której zlokalizowana jest dzia³alnoæ wymagaj¹ca miejsc postojowych, o ile droga ma szerokoæ co najmniej 12 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
7) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.2.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.ZP nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.3.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.ZI nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.4.Na pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.32.MN ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
7. Dla terenu elementarnego 01.33.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren rezerwuje siê dla us³ug publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug komercyjnych, za wyj¹tkiem tych które s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania zespo³u wymienionych
us³ug publicznych.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako 1.3.ZP
rezerwuje siê na cele rekreacyjno  sportowe z
zieleni¹ parkow¹, towarzysz¹ce zagospodarowaniu o którym mowa w punkcie 1.1.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako 1.4.ZI
rezerwuje siê na cele zieleni izolacyjnej.
1.5.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.5. obowi¹zuje za-
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kaz lokalizacji nowych obiektów funkcji chronionych (w rozumieniu planu). Istniej¹ce obiekty tych
funkcji mog¹ byæ poddawane remontom kapitalnym i modernizacyjnym bez prawa powiêkszania
iloci mieszkañ.
1.6.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.6. obowi¹zuje zakaz
lokalizacji obiektów na sta³y pobyt ludzi. Wyklucza
siê tak¿e lokalizacjê sk³adów lub zbiorników z materia³ami ³atwopalnymi, wybuchowymi oraz z paliwem.
1.7.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.7.KWX dla
ci¹gu pieszego. Na terenie obowi¹zuje zachowanie rowu melioracyjnego jako odkrytego. Poza istniej¹c¹ w dniu uchwalenia planu dzia³k¹ ulicy Myliwskiej obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu) w formie grupowej.
1.8.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.8.KWX dla
ci¹gu pieszego. Na terenie obowi¹zuje zachowanie rowu melioracyjnego jako odkrytego.
ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Poza terenami 1.3.ZP i 1.4.ZI obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej minimum 40% powierzchni
dzia³ki.
ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1 oraz 1.8.KWX obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której
mowa w ustaleniu OG.3.2.
ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Na terenie 1.3.ZP wyklucza siê lokalizacjê zabudowy.
4.2.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.6. obowi¹zuj¹ ograniczenia wysokoci zagospodarowania wynikaj¹ce z
przebiegu linii energetycznej wysokiego napiêcia.
Wysokoæ obiektów nale¿y uzgadniaæ z odpowiednim gestorem sieci energetycznej wysokiego napiêcia.
ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.ZP nie obowi¹zuje
zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.7.KWX i 1.8.KWX obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Realizacja zagospodarowania na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 1.3.ZP wymaga opracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania
terenów rekreacyjno  sportowych z zieleni¹ parkow¹ obejmuj¹cej ca³y teren 1.3.ZP i czêæ terenu
elementarnego 01.04.ZP oznaczon¹ na rysunku
planu jako 6.1.
stawka procentowa  12:
12.1. Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.4.ZI nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³a-
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ty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.2.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.6. nie ustala siê
stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.3.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.7.KWX nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.4.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.8.KWX nie ustala
siê stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
12.5.Na pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.33.UU ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoci 30%.
8. Dla terenu elementarnego 01.34.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren rezerwuje siê dla us³ug publicznych z zakresu kultury, nauki, owiaty i wychowania. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug komercyjnych, za
wyj¹tkiem tych które s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania zespo³u wymienionych
us³ug publicznych..
1.2. Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami kultury, nauki, owiaty i wychowania.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2,
obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿
25 m2.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1, którym jest ulica Pomorska w istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu liniach rozgraniczaj¹cych, obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa
w ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5.
5) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.1. obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu planu).
6) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
7) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczo-
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nego na rysunku planu jako 3.1.  rezerwacja na
ci¹g pieszy  stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie ustala siê.
12.2. Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego 01.34. UU
ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.
9. Dla terenu elementarnego 01.35.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
1.1.Teren rezerwuje siê dla us³ug publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej
Wyklucza siê lokalizacjê us³ug komercyjnych, za
wyj¹tkiem tych które s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania wymienionego zespo³u
us³ug publicznych.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê budynków zamieszkania zbiorowego nie zwi¹zanych z us³ugami kultury, nauki, owiaty i wychowania.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego jako 1.3.KWX
dla ci¹gu pieszego. Na terenie obowi¹zuje zachowanie rowu melioracyjnego jako odkrytego.
Poza istniej¹c¹ w dniu uchwalenia planu dzia³k¹
ulicy Myliwskiej obowi¹zuje lokalizacja zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu) w formie grupowej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Obowi¹zuje zachowanie powierzchni aktywnej
przyrodniczo (w rozumieniu planu), zajmuj¹cej
minimum 40% powierzchni dzia³ki.
2.2.Na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 300 m2, obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Ustala siê maksymalny wskanik intensywnoci
zabudowy na dzia³ce w wysokoci 0,5.
4) ustalenia zasad parcelacji  6:
6.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KWX obowi¹zuje zachowanie dostêpu ogólnego (w rozumieniu
planu).
5) ustalenia planistyczne i proceduralne  7:
7.1.Parcelacja na dzia³ki budowlane wymaga opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego ca³y teren elementarny.
6) stawka procentowa  12:
12.1.Dla terenu wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.3.KWX  rezerwacja na ci¹g pieszy  stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie ustala siê.
12.2.Dla pozosta³ej czêci terenu elementarnego
01.35.UU ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoci 30%.
10. Dla terenu elementarnego 01.36.UU uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1:
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1.1.Wyklucza siê lokalizacjê funkcji chronionych (w
rozumieniu planu)
2) ustalenia obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Obowi¹zuje lokalizacja pêtli autobusowej dla
potrzeb komunikacji miejskiej.
3) informacje  11:
11.1.Ca³y teren po³o¿ony jest w s¹siedztwie linii kolejowej Gdañsk Szczecin. W s¹siedztwie linii
kolejowej wystêpuj¹ ograniczenia dla lokalizacji obiektów i prowadzenia robót ziemnych,
wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów.
4) stawka procentowa  12:
12.1.Dla ca³ego terenu elementarnego ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
11. Dla terenu elementarnego KD.01.L obejmuj¹cego ul.
Kolejarzy uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej. Obowi¹zuje poszerzenie pasa ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych do 15 m.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) stawka procentowa  12: nie ustala siê
12. Dla terenu elementarnego KD.02.L obejmuj¹cego
po³¹czenie ul. Spó³dzielczej i ul. Kolejarzy uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu dla projektowanej ulicy o
szerokoci 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych na
cele ulicy lokalnej.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
13. Dla terenu elementarnego KD.03.L obejmuj¹cego fragment ul. Spó³dzielczej uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu na cele ulicy lokalnej. Obowi¹zuje poszerzenie pasa ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych do 15 m, niezale¿nie od szerokoci dzia³ki biegn¹cego równolegle rowu melioracyjnego.
2) ustalenia ekologiczne 2;
2.1.Zakaz kanalizacji rowu melioracyjnego biegn¹cego po pó³nocnej stronie ulicy, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.W zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa w
ustaleniu OG.3.2.

Dziennik Urzêdowy
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4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
5) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
14. Dla terenu elementarnego KD.04.L obejmuj¹cego fragment ul. Pomorskiej uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Obowi¹zuje rezerwacja terenu o szerokoci
15 m w liniach rozgraniczaj¹cych, niezale¿nie
od szerokoci dzia³ki biegn¹cego równolegle
rowu melioracyjnego, na cele ulicy lokalnej 
projektowany nowy przebieg ulicy Pomorskiej
2) ustalenia ekologiczne 2;
2.1.Zakaz kanalizacji rowu melioracyjnego biegn¹cego po zachodniej stronie ulicy, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.W zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa w
ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
5) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
15. Dla terenu elementarnego K.D.05.L obejmuj¹cego
fragment ul. Lubelskiej, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne -2;
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/1, tj. ulica
jednojezdniowa o szerokoci jezdni nie mniej
ni¿ 4,5 m, z zachowaniem parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoci
1,5 m po jednej stronie ulicy, nie przylegaj¹cej
do rowu melioracyjnego.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê parkowanie na chodniku.
8.2.W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystów i Lubelska obowi¹zuje organizacja ruchu umo¿liwiaj¹ca u¿ytkowanie ulic Lubelskiej i Pomorskiej
jako ulic jednokierunkowych.
5) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
16. Dla terenu elementarnego KD.06.L obejmuj¹cego fragment ul. Lubelskiej uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;

Poz. 1654

1.1.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.1. obowi¹zuje rezerwacja terenu o szerokoci 15 m w liniach
rozgraniczaj¹cych na cele ulicy lokalnej  projektowany nowy przebieg ulicy Lubelskiej.
2) ustalenia ekologiczne 2;
2.1.Zakaz kanalizacji rowu melioracyjnego biegn¹cego po zachodniej stronie ulicy, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdów;
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej -3:
3.1.W zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje zastosowanie zasady kompozycji o której mowa w
ustaleniu OG.3.2.
4) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
5) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
17. Dla terenu elementarnego KD.07.L obejmuj¹cego
po³¹czenie ul. Lubelskiej i ul. Artylerzystów uchwala
siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu dla projektowanej ulicy o
szerokoci 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych na
cele ulicy lokalnej.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
18. Dla terenu elementarnego KD.08.L obejmuj¹cego
po³¹czenie ul. Lubelskiej i ul. Pomorskiej uchwala siê
ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu dla projektowanej ulicy o
szerokoci 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych na
cele ulicy lokalnej.
2) ustalenia form zabudowy  4:
4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/2, tj. ulica
jednojezdniowa, dwupasowa z zachowaniem
parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika po obu stronach ulicy.
3) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
19. Dla terenu elementarnego K.D.09.L obejmuj¹cego
fragment ul. Pomorskiej, uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1) ustalenia funkcjonalne  1;
1.1.Rezerwacja terenu w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych na cele ulicy dojazdowej.
2) ustalenia ekologiczne  2;
2.1.Zakaz kanalizacji otwartych cieków naturalnych
i rowów melioracyjnych, poza miejscami niezbêdnymi do przeprowadzenia infrastruktury i
dojazdów;
3) ustalenia form zabudowy  4:
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4.1.Obowi¹zuje przekrój poprzeczny L 1/1, tj. ulica jednojezdniowa o szerokoci jezdni nie mniej ni¿ 4,5
m, z zachowaniem parametrów odpowiednich do
prowadzenia linii autobusowych.
4.2.Obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoci 1,5m
po jednej stronie ulicy, nie przylegaj¹cej do rowu
melioracyjnego.
4) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  8:
8.1.Wyklucza siê parkowanie na chodniku.
8.2.W kwartale ulic: Topolowa, Artylerzystów i Lubelska obowi¹zuje organizacja ruchu umo¿liwiaj¹ca
u¿ytkowanie ulic Lubelskiej i Pomorskiej jako ulic
jednokierunkowych.
5) stawka procentowa  12: nie ustala siê;
Rozdzia³ 3. Przepisy koñcowe
§8
Na obszarze objêtym zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc przepisy zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lêborka uchwalonej uchwa³¹ Nr XIX/165/99 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 1 padziernika 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Lêborka na obszarze obejmuj¹cym czêæ jednostki terytorialnej T.I (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 129 z dnia 6 grudnia 1999 r., poz. 1119).
§9
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku i
skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski

1655
UCHWA£A Nr 16/2002
Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Gmin
Dolina Redy i Chylonki
z dnia 16 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 19, art. 2 pkt 1
ustawy z dnia ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Statutu Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chyloni (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21/91 poz. 147 ze zm.) w zwi¹zku z § 1 uchwa³y Rady Miasta Sopotu z dnia 19.12.1991 r.
Nr XXV/214/9/91 w sprawie przyst¹pienia do Komunalnego zwi¹zku Gmin z przywo³aniem art. 64 ust. 3 i art. 42
ustawy z dnia 08.03.1990 o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i nie-

Dziennik Urzêdowy
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których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 46,
poz. 499) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków, pt.: Regulamin wiadczenia na terenie
gmin-cz³onków Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina
Redy i Chylonki us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Regulamin opisany w § 1 obowi¹zuje na obszarze dzia³ania Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chylonki w zakresie wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków, tj. na terenie nastêpuj¹cych gmin: Miasto Gdynia, Miasto Rumia,
Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmina Kosakowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
A. Czaplicki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 16/2002
z dnia 16 wrzenia 2002 r.
Zgromadzenia Komunalnego
Zwi¹zku Gmin
Dolina Redy i Chylonki
REGULAMIN
wiadczenia na terenie gmin  cz³onków
KOMUNALNEGO ZWI¥ZKU GMIN
DOLINA REDY i CHYLONKI
us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków
SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Definicje
Wymagania ogólne
II. ZAWARCIE I ROZWI¥ZANIE UMOWY
Zawarcie umowy
Rozwi¹zanie umowy
III. ZAOPATRZENIE W WODÊ
Warunki zaopatrzenia
Przy³¹cze wodoci¹gowe
Pomiar iloci pobranej wody
IV. ODBIÓR CIEKÓW
Warunki odbioru
Przy³¹cze kanalizacyjne
Pomiar iloci odprowadzanych cieków
Stan i sk³ad cieków oraz ich kontrola
Op³ata dodatkowa
V. ROZLICZENIA I REKLAMACJE
Ustalanie wysokoci nale¿noci za us³ugi
Rozliczanie nale¿noci za us³ugi wiadczone przez
Przedsiêbiorstwo
Reklamacje oraz sposób ich za³atwiania
VI. POZOSTA£E POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE WYKONYWANIA UMÓW PRZEZ STRONY
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Przerwy i ograniczenia w dostawie wody i odbiorze
cieków
Odszkodowania i kary umowne
VII. OGÓLNE WARUNKI PRZY£¥CZENIA DO SIECI, KONTROLA
Wydawanie warunków technicznych
Sprawdzenie przy³¹czy oraz instalacji wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych
Uruchomienie przy³¹czy oraz instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
Prawo dostêpu do urz¹dzeñ i instalacji
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie 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) postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Regulamin okrela prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadcz¹cych us³ugi oraz
Us³ugobiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i/lub zbiorowego odprowadzania cieków.
§2
Niniejszy Regulamin stanowi integraln¹ czêæ umowy
o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzanie cieków oraz
zostaje wraz z ni¹ dorêczony Us³ugobiorcy.
Definicje
§3
U¿yte w Regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) Ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
2) Zwi¹zek  Komunalny Zwi¹zek Gmin Dolina Redy
i Chylonki w Gdyni,
3) Przedsiêbiorstwo  przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo
kanalizacyjne w rozumieniu art. 2, pkt 4) Ustawy,
4) Us³ugobiorca  odbiorca us³ug w rozumieniu art. 2 pkt 3
Ustawy, tj. ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowokanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie umowy z Przedsiêbiorstwem,
Uwaga: w postanowieniach niniejszego Regulaminu
dotycz¹cych umów i relacji pomiêdzy Przedsiêbiorstwem, a Us³ugobiorc¹ mog¹ oni byæ nazywani Stronami,
5) sieæ wodoci¹gowa  bêd¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda,
6) urz¹dzenia wodoci¹gowe  sieæ wodoci¹gowa oraz
bêd¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa urz¹dzenia s³u¿¹ce do ujmowania, uzdatniania i magazynowania
wody,
7) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
sieæ wodoci¹gow¹ z instalacj¹ wodoci¹gow¹, ³¹cznie
z zaworem g³ównym za wodomierzem g³ównym,
8) wodomierz g³ówny  stanowi¹cy w³asnoæ Przedsiêbiorstwa przyrz¹d do pomiaru iloci pobranej wody,
znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,

9) pomieszczenie wodomierzowe  okrelone w odrêbnych przepisach miejsce, przeznaczone na zainstalowanie wodomierza g³ównego,
10) instalacja wodoci¹gowa  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, s³u¿¹ce do poboru wody, w tym s³u¿¹ce do rozprowadzania wody sieci osiedlowe, przemys³owe,
zak³adowe,
11) sieæ kanalizacyjna  bêd¹ce w posiadaniu Przedsiêbiorstwa przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi odprowadzane s¹ cieki,
12) cieki  cieki bytowe, cieki komunalne lub cieki
przemys³owe w rozumieniu art. 2, pkt 9, 10 i 11 Ustawy,
13) stan cieków  temperatura, odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne w³aciwe i zawartoæ sztucznych
substancji promieniotwórczych,
14) sk³ad cieków  stê¿enie zanieczyszczeñ zawartych w
ciekach,
15) urz¹dzenia kanalizacyjne  sieæ kanalizacyjna oraz
urz¹dzenia s³u¿¹ce do oczyszczania cieków,
16) przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
instalacjê kanalizacyjn¹ z sieci¹ kanalizacyjn¹, rozpoczynaj¹cy siê za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku  od granicy
nieruchomoci,
17) urz¹dzenie pomiarowe  stanowi¹cy w³asnoæ Us³ugobiorcy przyrz¹d do pomiaru iloci odprowadzanych
cieków, zainstalowany w miejscu uzgodnionym z
Przedsiêbiorstwem,
18) instalacja kanalizacyjna  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, s³u¿¹ce do wprowadzania cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, w tym sieci osiedlowe, przemys³owe, zak³adowe,
19) tytu³ prawny  prawo w³asnoci, u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y zarz¹d, ograniczone prawo rzeczowe
albo stosunek zobowi¹zaniowy.
20) warunki techniczne  wymagania ustalane przez
Przedsiêbiorstwo, dotycz¹ce przy³¹czy i instalacji wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych.
§4
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane uzyskaæ zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie regulowanym
Ustaw¹.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 dla terenu dzia³ania Zwi¹zku wydaje Zarz¹d Zwi¹zku.
Wymagania ogólne
§5
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zapewnienia
Us³ugobiorcom nale¿ytego poziomu us³ug, a w szczególnoci do:
a) ci¹g³ego dostarczania wody oraz odprowadzania
cieków, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dok³adaj¹c pe³nej starannoci zgodnie z
zasadami sztuki in¿ynierskiej,
b) wyodrêbnienia stanowiska pracy do spraw obs³ugi
klienta, b¹d w razie potrzeby dzia³u obs³ugi klienta.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej, niezw³ocznego usuwania awarii oraz
dokonywania niezbêdnych napraw na swój koszt, z wy-
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3.

4.

5.

6.

j¹tkiem napraw uszkodzeñ i usuwania zatorów spowodowanych z winy Us³ugobiorcy, których koszty go obci¹¿¹. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do podjêcia
czynnoci zmierzaj¹cych do usuniêcia awarii natychmiast po otrzymaniu informacji o jej zaistnieniu.
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego
monitorowania jakoci wody przeznaczonej do picia
oraz do informowania o jakoci wody mieszkañców
terenu, na którym wiadczy us³ugi, Zarz¹dów Gmin i
Zarz¹du Zwi¹zku.
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do informowania
Zarz¹dów Gmin i Zarz¹du Zwi¹zku o wynikach kontroli jakoci wody sprawowanej przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
W miejscu okrelonym w ust. 1, lit. b) do dyspozycji
klientów winna byæ informacja o stosowanych taryfach
op³at za dostarczanie wody i odbiór cieków oraz cennikach za wszelkie us³ugi i czynnoci wykonywane przez
Przedsiêbiorstwo, informacja o jakoci wody i jakoci
cieków po oczyszczeniu oraz wszelkie obowi¹zuj¹ce
powszechnie, b¹d stanowi¹ce uregulowania wewnêtrzne Przedsiêbiorstwa procedury, wymogi i standardy lub normy dotycz¹ce wiadczonych przez nie
us³ug, a tak¿e informacja o procedurze za³atwiania reklamacji.
Przedsiêbiorstwa obs³uguj¹ce na terenie dzia³ania
Zwi¹zku wiêcej ni¿ 500 Us³ugobiorców informacje, o
których mowa w ust. 5 winny zamieciæ tak¿e na ogólnie dostêpnej bezp³atnej witrynie internetowej.
§6

1. Taryfy op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ okrelane zgodnie z
rozdz. 4 Ustawy.
2. Cenniki op³at za czynnoci i us³ugi wykonywane przez
Przedsiêbiorstwo, nie objête postanowieniem ust. 1
okrela w³aciwy organ Przedsiêbiorstwa, z uwzglêdnieniem przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych dotycz¹cych stanowienia cen.
II. ZAWARCIE I ROZWI¥ZANIE UMOWY
Zawarcie umowy
§7
1. Umowa, o której mowa w § 2 winna byæ zawarta na
pimie. Dostarczenie Przedsiêbiorstwu podpisanej
umowy powinno nast¹piæ w terminie 14 dni od dnia
jej dorêczenia Us³ugobiorcy.
2. Umowy s¹ zawierane na czas okrelony lub nieokrelony.
3. Przedsiêbiorstwo nie mo¿e odmówiæ zawarcia umowy, je¿eli przy³¹cze wodoci¹gowe i kanalizacyjne lub
instalacja wodoci¹gowa i kanalizacyjna Us³ugobiorcy
wykonane zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz wydanymi przez Przedsiêbiorstwo warunkami technicznymi i uzgodnieniami.
4. Umowa mo¿e byæ zawarta z:
a) osob¹ posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do nieruchomoci,
do której ma byæ dostarczana woda, lub z której maj¹
byæ odprowadzane cieki,
b) osob¹, która posiada nieruchomoæ o nieuregulowanym stanie prawnym.
5. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci.
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6. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, Przedsiêbiorstwo zawiera umowy z osobami korzystaj¹cymi z lokali, je¿eli:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze,
które spe³niaj¹ okrelone w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach wymagania techniczne,
b) wodomierze zainstalowane s¹ w miejscach ogólnodostêpnych (jak klatka schodowa, piwnica, studzienka wodomierzowa, itp.) oraz umo¿liwiaj¹cych
ich odczyt w sposób okrelony przez wytwórcê
urz¹dzeñ pomiarowych lub uzgodniony z Przedsiêbiorstwem w trybie okrelonym w § 24.
c) wnioskodawca uzgodni³ na pimie z Przedsiêbiorstwem:
I. sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi dla poszczególnych lokali oraz zasady
ich utrzymania,
II. sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw wody w pozosta³ych
lokalach,
III.rozliczenie nale¿noci za dostarczon¹ wodê oraz
za odebrane cieki w sposób odrêbny i niezale¿ny od rozliczenia nale¿noci za wodê dostarczon¹ do podgrzania.
7. Je¿eli nieruchomoci, budynki lub lokale s¹ zaopatrywane w wodê z jednego przy³¹cza wodoci¹gowego, a wykonanie dla nich odrêbnych przy³¹czy jest
niemo¿liwe lub technicznie nieuzasadnione, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 4 Przedsiêbiorstwo
mo¿e zawrzeæ odrêbne umowy o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków, pod warunkiem, ¿e
spe³nione s¹ odpowiednio warunki okrelone w ust.
6 albo dla ka¿dej z nieruchomoci, budynku lub lokalu mo¿liwe jest zainstalowanie odrêbnego wodomierza g³ównego.
8. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzanie cieków powinno nast¹piæ z chwil¹ dokonania odbioru koñcowego przy³¹cza w zakresie wymaganym w warunkach technicznych i/lub uzgodnieniach dokonanych zgodnie z § 24 przez Przedsiêbiorstwo, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni od dokonania powy¿szej czynnoci.
9. Umowa o dostawê wody i/lub odbiór cieków mo¿e
tak¿e byæ zawarta na czas budowy oraz w sytuacji
nieodebranych sieci do czasu uregulowania ich stanu prawnego.
10. W przypadku zawarcia umowy w formie innej ni¿ pisemna, Us³ugobiorca zobowi¹zany jest stosowaæ siê
do postanowieñ powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, a w szczególnoci do terminowego uiszczania op³at za us³ugi
wiadczone przez Przedsiêbiorstwo.
11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, w szczególnoci postanowienia
Kodeksu Cywilnego i Ustawy.
Rozwi¹zanie umowy
§8
1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez Us³ugobiorcê z
zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem Stron.
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2. Zmiana podmiotowa po stronie Us³ugobiorcy spowodowana np. przeniesieniem prawa w³asnoci lub utrat¹ innego tytu³u prawnego do korzystania z nieruchomoci, skutkuje rozwi¹zaniem umowy z dotychczasowym Us³ugobiorc¹ za porozumieniem stron.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej skutecznoci formy pisemnej.
4. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zap³aty nale¿noci
za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo za okres
obowi¹zywania umowy.
5. Rozwi¹zanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy
wody lub odbioru cieków.
III. ZAOPATRZENIE W WODÊ
Warunki zaopatrzenia

c) Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie posiadanego przy³¹cza wodoci¹gowego, w szczególnoci poprzez jego utrzymywanie i remontowanie.
3. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest chroniæ przy³¹cze wodoci¹gowe przed uszkodzeniami, a w przypadku ich
wyst¹pienia, zg³aszaæ ten fakt niezw³ocznie Przedsiêbiorstwu.
4. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do nie dokonywania
zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ nad przy³¹czem wodoci¹gowym w pasie niezbêdnym, okrelonym odrêbnymi przepisami. W przypadku naruszenia tego obowi¹zku, Przedsiêbiorstwo ma prawo dochodziæ od
Us³ugobiorcy odszkodowania za poniesion¹ w zwi¹zku z tym szkodê.

§9

Pomiar iloci pobranej wody

1. Przedsiêbiorstwo powinno zaopatrywaæ Us³ugobiorców w wodê o jakoci i pod cinieniem, które spe³niaj¹ wymagania okrelone przepisami prawa oraz wynikaj¹ z parametrów zbiorczego systemu wodoci¹gowego i mo¿liwoci technicznych.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do zmiany sk³adu i cinienia wody w ramach parametrów okrelonych odrêbnymi przepisami.
3. Je¿eli wymagania Us³ugobiorcy, dotycz¹ce sk³adu i
cinienia wody, wykraczaj¹ poza parametry okrelone
przepisami, dzia³ania niezbêdne dla ich spe³nienia Us³ugobiorca podejmuje na w³asny koszt.
4. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do:
a) utrzymania we w³aciwym stanie technicznym instalacji wodoci¹gowej,
b) nie wykonywania czynnoci mog¹cych wp³yn¹æ na
stan techniczny instalacji wodoci¹gowej w sposób
powoduj¹cy istotn¹ zmianê warunków zaopatrzenia
w wodê lub wystêpowanie zak³óceñ sieci wodoci¹gowej, np. uderzeñ hydraulicznych, ska¿eñ chemicznych i bakteriologicznych,
c) uniemo¿liwienia bezporedniego po³¹czenia instalacji wodoci¹gowej z instalacj¹ kanalizacyjn¹,
d) pisemnego uzgodnienia zamiaru dokonania zmiany
przeznaczenia zu¿ywanej wody lub zwiêkszenia zapotrzebowania,
e) powiadomienia Przedsiêbiorstwa o posiadanych
w³asnych ujêciach wody i ich produkcji w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczenia nale¿noci za odbiór cieków,
f) niewykorzystywania sieci wodoci¹gowej, b¹d instalacji wewnêtrznej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.

§ 11

Przy³¹cze wodoci¹gowe
§ 10
1. Przy³¹cze wodoci¹gowe s³u¿y zaopatrzeniu w wodê
wy³¹cznie Us³ugobiorcy, z którym Przedsiêbiorstwo zawar³o Umowê, chyba ¿e stanowi ona inaczej.
2. Je¿eli Przedsiêbiorstwo i Us³ugobiorca nie uzgodnili
inaczej:
a) miejsce wykonania przez Przedsiêbiorstwo us³ugi z
tytu³u zaopatrzenia w wodê stanowi zawór za wodomierzem g³ównym na przy³¹czu wodoci¹gowym,
b) granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa z tytu³u zaopatrzenia w wodê stanowi miejsce po³¹czenia
sieci wodoci¹gowej z przy³¹czem,

Przedsiêbiorstwo ustala iloæ pobranej wody na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego odpowiadaj¹cego przepisom prawa i normom technicznym, chyba ¿e
Umowa zawarta przez Strony stanowi inaczej.
§ 12
1. W celu zapewnienia prawid³owych wskazañ wodomierzy, ich rodzaj, iloæ i wielkoæ, jak równie¿ miejsce zamontowania wymaga pisemnego uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby Us³ugobiorca
wykona³ na swój koszt na granicy nieruchomoci, wed³ug wskazañ Przedsiêbiorstwa, studzienkê lub szafkê
wodomierzow¹, je¿eli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:
a) nieruchomoæ gruntowa nie jest zabudowana,
b) przy³¹cza wodoci¹gowe s¹ nieproporcjonalnie d³ugie, tj. powy¿ej 15 mb licz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoæ od ulicy (drogi),
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³nia
wymagania okrelone odrêbnymi przepisami.
3. Przedsiêbiorstwo instaluje, a tak¿e wymienia wodomierz g³ówny na w³asny koszt, z wyj¹tkiem sytuacji,
gdy jego wymiana wynika z winy Us³ugobiorcy.
4. Przedsiêbiorstwo dokonuje kontroli funkcjonowania
wodomierzy g³ównych i ich legalizacji.
5. Przedsiêbiorstwo powinno dokonaæ wymiany niesprawnego wodomierza g³ównego w terminie 14 dni
od daty zg³oszenia jego niesprawnoci.
6. Us³ugobiorca utrzymuje w sposób zapewniaj¹cy ochronê przed uszkodzeniem, dzia³aniem warunków atmosferycznych i wody gruntowej pomieszczenie wodomierzowe, wodomierz g³ówny lub wodomierz dla danego
lokalu, o którym mowa w § 7 ust. 6 wraz z wszelkimi
plombami za³o¿onymi przez Przedsiêbiorstwo, producenta wodomierza lub uprawniony organ.
7. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za zawinione
uszkodzenie lub zaginiêcie wodomierza g³ównego.
8. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zg³oszenia Przedsiêbiorstwu utraty lub uszkodzenia wodomierza g³ównego albo faktu zerwania plomby.
9. W uzasadnionych technicznie warunkach, na wniosek
Us³ugobiorcy, Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê
na przeniesienie wodomierza g³ównego na koszt Us³ugobiorcy pod warunkiem, ¿e przeniesienie mo¿e byæ
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dokonane bez ujemnego wp³ywu na poprawnoæ pomiaru, a nowe miejsce usytuowania wodomierza jest
zgodne z odrêbnymi przepisami.

3.

IV. ODBIÓR CIEKÓW
Warunki odbioru
§ 13
1. Przedsiêbiorstwo zapewnia ci¹g³y odbiór cieków do
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z umow¹ zawart¹ z Us³ugobiorc¹ i wed³ug zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Przedsiêbiorstwo przyjmuje do sieci kanalizacyjnej cieki, których jakoæ odpowiada warunkom okrelonym
w umowie oraz odrêbnym przepisom powszechnie
obowi¹zuj¹cym.
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ przyjêcia do kanalizacji cieków, je¿eli stanowi¹ one zagro¿enie dla:
a) zdrowia albo ¿ycia ludzi, w tym szczególnie osób
obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne,
b) konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
c) procesu oczyszczania cieków,
d) sk³adu osadów ciekowych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich gospodarcze wykorzystanie.
4. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby nie wyst¹pi³o
zak³ócenie funkcjonowania urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
5. W celu dostosowania warunków umowy dotycz¹cych
iloci, stanu i sk³adu cieków, a tak¿e wysokoci stosowanych op³at, Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do
pisemnego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o planowanej zmianie iloci cieków, charakteru dzia³alnoci
lub rodzaju produkcji, wykonywanej przez Us³ugobiorcê lub inne podmioty odprowadzaj¹ce cieki do instalacji kanalizacyjnej Us³ugobiorcy. Powiadomienie powinno byæ dostarczone Przedsiêbiorstwu w terminie
przewidzianym w zawartej przez Strony Umowie, nie
póniej jednak ni¿ przed faktycznym dokonaniem
zmian, o których mowa wy¿ej.
6. Naruszenie przez Us³ugobiorcê postanowieñ Ustawy i
aktów wykonawczych do niej w zakresie zakazu wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych albo postanowieñ ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnia Przedsiêbiorstwo do zaprzestania odbioru cieków i dochodzenia przez nie roszczeñ odszkodowawczych.
Przy³¹cze kanalizacyjne
§ 14
1. Przy³¹cze kanalizacyjne s³u¿y wy³¹cznie do odprowadzania cieków Us³ugobiorcy, z którym Przedsiêbiorstwo zawar³o umowê, chyba ¿e stanowi ona inaczej.
2. Je¿eli Strony nie uzgodni³y inaczej:
a) miejsce wykonania przez Przedsiêbiorstwo us³ugi z
tytu³u odprowadzania cieków stanowi miejsce po³¹czenia przy³¹cza kanalizacyjnego z sieci¹ kanalizacyjn¹ lub miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
b) granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa z tytu³u odprowadzania cieków stanowi miejsce po³¹czenia przy³¹cza kanalizacyjnego z sieci¹ kanalizacyjn¹,
c) Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie posia-

4.

5.

6.
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danego przy³¹cza kanalizacyjnego, w szczególnoci poprzez jego utrzymywanie i remontowanie.
W przypadku, gdy iloæ i usytuowanie studzienek uniemo¿liwiaj¹ ustalenie granic odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa zgodnie z ust. 2, lit. b), granicê tê stanowi
pierwsza studzienka na nieruchomoci, licz¹c od sieci
kanalizacyjnej.
Us³ugobiorca zobowi¹zany jest chroniæ przy³¹cze kanalizacyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku ich
wyst¹pienia zg³aszaæ niezw³ocznie Przedsiêbiorstwu
ten fakt.
Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do nie dokonywania
zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ nad przy³¹czem kanalizacyjnym w pasie niezbêdnym, okrelonym odrêbnymi przepisami. W przypadku naruszenia tego obowi¹zku, Przedsiêbiorstwo ma prawo dochodziæ od
Us³ugobiorcy odszkodowania za poniesion¹ w zwi¹zku z tym szkodê.
Do Us³ugobiorcy nale¿y wykonywanie napraw, uszczelnieñ i eksploatacja instalacji kanalizacyjnej, a tak¿e zamontowanie niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przed cofaniem siê cieków z sieci kanalizacyjnej.
Pomiar iloci odprowadzanych cieków
§ 15

1. Iloæ odprowadzanych cieków okrela siê wed³ug
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych na
w³asny koszt przez Us³ugobiorcê, w miejscu uzgodnionym pisemnie z Przedsiêbiorstwem.
2. Urz¹dzenie pomiarowe musi posiadaæ wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami wiadectwo zatwierdzenia do stosowania i potwierdzenie spe³nienia w³aciwych wymagañ metrologicznych.
3. Us³ugobiorca odpowiada za prawid³ow¹ eksploatacjê
urz¹dzenia pomiarowego i na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa
winien okazaæ dokument potwierdzaj¹cy spe³nienie warunków, o których mowa w ust. 2.
4. Us³ugobiorca utrzymuje w sposób zapewniaj¹cy ochronê przed uszkodzeniem, dzia³aniem warunków atmosferycznych i wody gruntowej urz¹dzenie pomiarowe
wraz z wszelkimi plombami za³o¿onymi przez Przedsiêbiorstwo, producenta urz¹dzenia lub uprawniony
organ, a tak¿e miejsce, w którym urz¹dzenie to zosta³o
zainstalowane.
5. Przedsiêbiorstwo ustala iloæ odprowadzanych cieków jako równ¹ iloci wody pobranej z publicznych,
w³asnych i obcych róde³ wody lub równ¹ iloci wody
okrelonej w umowie w przypadku, jeli zachodzi jedna z poni¿szych okolicznoci:
a) brak urz¹dzeñ pomiarowych,
b) nie okazanie Przedsiêbiorstwu lub brak wa¿nych dokumentów, o których mowa w ust. 2,
c) nie dokonanie wymiany urz¹dzenia pomiarowego
w terminie trzech miesiêcy od daty stwierdzenia jego
niesprawnoci.
6. W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody, tj. takiej, z której nie powstaj¹ cieki, uwzglêdnia siê w przypadku, gdy iloæ
wody zu¿ytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Us³ugobiorcy.
7. Do wodomierza, o którym mowa w ust. 6 maj¹ odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 2 i 4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1655

 3744 

8. Zainstalowanie wodomierza, o którym mowa w ust. 6
oraz uwzglêdnienie jego wskazañ w rozliczeniach iloci wody zu¿ytej bezpowrotnie wymaga uzgodnienia
z Przedsiêbiorstwem w trybie okrelonym w § 24 miejsca instalacji oraz rodzaju wodomierza, a tak¿e dokonania przez Przedsiêbiorstwo odbioru technicznego
i zaplombowania tego wodomierza.
9. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo nieprawid³owoci we wskazaniach urz¹dzenia pomiarowego lub wodomierza, o którym mowa w ust. 6 Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do dokonania korekty
faktur za okres stwierdzonych nieprawid³owoci na
zasadach przewidzianych w umowie pomiêdzy Stronami.
10. Umowa pomiêdzy stronami mo¿e przewidywaæ inny
ni¿ opisany w ust. 6 sposób uwzglêdnienia w rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloci wody
zu¿ytej bezpowrotnie.
Stan i sk³ad cieków oraz ich kontrola
§ 16
1. Us³ugobiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej cieki, których stan i sk³ad odpowiada wskanikom okrelonym w umowie oraz odrêbnych przepisach.
2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
ustaliæ dla danego Us³ugobiorcy wartoci wy¿sze lub
ni¿sze od dopuszczalnych wskaników zanieczyszczeñ,
okrelonych obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do bie¿¹cego kontrolowania stanu i sk³adu odprowadzanych cieków.
4. Przedsiêbiorstwo ma prawo wydawania i egzekwowania zaleceñ maj¹cych na celu poprawê stanu i sk³adu
cieków wprowadzanych do eksploatowanych przez
siebie urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
5. Przedsiêbiorstwo ma prawo pobieraæ w uzgodnionym
punkcie kontrolnym próby cieków do analizy laboratoryjnej, w celu zbadania ich zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi warunkami ustalonymi w umowie i odrêbnych
przepisach.
6. Stan i sk³ad cieków ustalane s¹ na podstawie rednich wyników badañ próbek pobranych przez Przedsiêbiorstwo w obecnoci Us³ugobiorcy w sposób okrelony w odrêbnych przepisach i umowie, a je¿eli odprowadzanie cieków trwa krócej ni¿ jedn¹ godzinê na
podstawie jednego pomiaru.
7. Us³ugobiorca nie mo¿e odmówiæ poddania siê kontroli ani jej utrudniaæ. W przypadku, gdy przedstawiciel Us³ugobiorcy nie stawi siê w punkcie kontrolnym
na wezwanie przedstawicieli Przedsiêbiorstwa uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, mog¹ oni dokonaæ poboru prób bez jego uczestnictwa.
8. W przypadku zagro¿enia prawid³owego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na skutek odprowadzania cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki ustalone
w umowie i odrêbnych przepisach, Przedsiêbiorstwo
ma prawo ¿¹daæ od Us³ugobiorcy zastosowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
9. Umowa okreli sposób pokrycia przez Us³ugobiorcê
kosztów wykonanych przez Przedsiêbiorstwo kontroli
i analiz w przypadku stwierdzenia nieprawid³owej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej lub urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, w wyniku czego cieki odprowadzane
do sieci kanalizacyjnej przekraczaj¹ dopuszczalne warunki.

10. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego
powiadomienia Przedsiêbiorstwa o awarii powoduj¹cej zrzut do sieci kanalizacyjnej cieków, o których
mowa w § 13, ust. 3, a w szczególnoci wymienionych w art. 9 Ustawy, w celu podjêcia odpowiednich
przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki awarii.
Op³ata dodatkowa
§ 17
1. Za cieki, których stan i sk³ad przekracza parametry
okrelone w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
lub w zawartej pomiêdzy Stronami umowie, Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do naliczania op³aty dodatkowej stanowi¹cej równowartoæ dodatkowych kosztów ich oczyszczenia.
2. Op³ata dodatkowa naliczana jest za dodatkowy ³adunek zanieczyszczeñ, obliczony jako ró¿nica miêdzy ³adunkiem ca³kowitym stwierdzonym w dniu kontroli, a
³adunkiem dopuszczalnym, przy czym:
a) ³adunek ca³kowity jest to iloczyn iloci cieków odprowadzanych w dniu kontroli i stwierdzonych laboratoryjnie stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ,
b) ³adunek dopuszczalny jest to iloczyn iloci cieków
odprowadzanych w dniu kontroli i dopuszczalnych
wartoci stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ.
3. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych warunków Przedsiêbiorstwo okrela dobowy wymiar op³aty
dodatkowej oraz termin rozpoczêcia jej naliczania, o
czym powiadamia Us³ugobiorcê na pimie w terminie
14 dni od daty uzyskania wyników kontroli, za³¹czaj¹c
wyniki pomiarów wraz z naliczeniem dobowego wymiaru op³aty dodatkowej.
4. Op³ata dodatkowa ustalana jest w ten sposób, ¿e:
a) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoci równoczenie w kilku wskanikach wymiar op³aty dodatkowej ustala siê przyjmuj¹c ten ze wskaników, którego przekroczenie poci¹ga za sob¹ najwy¿sz¹ op³atê,
b) do op³aty obliczonej zgodnie z pkt a) dolicza siê op³atê za przekroczenie dopuszczalnego stanu cieków,
wartoci metali ciê¿kich, substancji ekstrahuj¹cych
siê eterem naftowym oraz azotu i fosforu z zastrze¿eniem, ¿e naliczenie op³aty dodatkowej za azot ogólny i fosfor ogólny nie poci¹ga za sob¹ op³aty za pozosta³e formy azotu i fosforu.
5. Dobowy wymiar op³aty dodatkowej mo¿e ulec zmianie na wniosek Us³ugobiorcy, gdy wyka¿e on, ¿e wielkoæ przekroczeñ uleg³a zmianie.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawieraæ:
a) informacjê o sposobie osi¹gniêcia przez Us³ugobiorcê ograniczenia przekroczenia,
b) wyniki pomiarów stanu i sk³adu cieków dokonanych w miejscach i przy zachowaniu warunków zastosowanych do stwierdzenia danego przekroczenia.
7. Je¿eli Przedsiêbiorstwo nie zakwestionuje zasadnoci
wniosku w terminie 30 dni od daty jego dorêczenia,
nowy dobowy wymiar op³aty dodatkowej ustala siê
od dnia wykonania pomiarów przez Us³ugobiorcê.
8. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest ustosunkowaæ siê
do wniosku opisanego w ust. 5 i 6 w terminie nie d³u¿-
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9.

10.

11.
12.
13.

szym ni¿ 30 dni od jego dostarczenia. Je¿eli w terminie tym Przedsiêbiorstwo stwierdzi, ¿e przekroczenie
nie usta³o albo ¿e jest wy¿sze, ni¿ wynika to z przedstawionych przez Us³ugobiorcê wyników pomiarów,
ustala nowy dobowy wymiar op³aty dodatkowej pocz¹wszy od dnia stwierdzenia niezasadnoci wniosku.
Przedsiêbiorstwo dzia³aj¹c na wniosek Us³ugobiorcy
lub z w³asnej inicjatywy przeprowadza ponowne kontrole. Je¿eli w ich trakcie stwierdzi ustanie naruszeñ
stanu i sk³adu odprowadzanych cieków, zaprzestaje
naliczania op³aty dodatkowej od dnia wp³yniêcia
wniosku w przypadku kontroli przeprowadzanej na
wniosek Us³ugobiorcy lub od dnia dokonania kontroli w przypadku dzia³ania z w³asnej inicjatywy.
Kontrola przeprowadzana w czasie trwania stanu
awaryjnego, zg³oszonego przez Us³ugobiorcê, zgodnie z § 16, ust. 10, nie skutkuje naliczeniem op³aty
dodatkowej.
Rozliczanie nale¿noci z tytu³u op³aty dodatkowej
odbywa siê w terminach i sposób okrelony umow¹,
z zastosowaniem co do terminu zap³aty § 19, ust. 6.
Do zastrze¿eñ Us³ugobiorcy dotycz¹cych wysokoci
op³aty dodatkowej odpowiednie zastosowanie maj¹
postanowienia § 20.
O uznaniu zastrze¿eñ Us³ugobiorcy Przedsiêbiorstwo
zawiadamia go na pimie, co skutkuje zwrotem nadp³aconej kwoty w terminie 14 dni od chwili uznania
zastrze¿eñ. Umowa pomiêdzy Stronami mo¿e przewidywaæ inny sposób rozliczenia.
V. ROZLICZENIA I REKLAMACJE
Ustalanie wysokoci nale¿noci za us³ugi
§ 18

1. Je¿eli umowa lub Regulamin nie stanowi¹ inaczej,
wysokoæ nale¿noci za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo ustalana jest na podstawie odczytów wodomierzy g³ównych, wodomierzy, o których mowa w
§ 15, ust. 6 i/lub urz¹dzeñ pomiarowych.
2. Wodomierze g³ówne, i urz¹dzenia pomiarowe s¹ odczytywane przez Przedsiêbiorstwo w mo¿liwie takich
samych odstêpach czasu, ró¿nych dla poszczególnych
grup Us³ugobiorców, o ile Strony nie umówi¹ siê inaczej:
a) zbiorowych i prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹  raz na miesi¹c,
b) indywidualnych  raz na kwarta³,
c) sezonowych  raz na pó³ roku.
3. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
wyraziæ zgodê na dokonywanie odczytów wodomierzy g³ównych i urz¹dzeñ pomiarowych przez Us³ugobiorcê. Zgoda wymaga zachowania formy pisemnej.
4. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 6 oraz w §
15 ust. 6 sposób dokonywania odczytów i rozliczenie
nale¿noci za pobran¹ wodê lub odprowadzone cieki
nastêpuje na zasadach okrelonych w umowie.
5. W przypadku nie dokonania odczytu z powodu braku
dostêpu do wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego lub nie przekazania przez Us³ugobiorcê danych o ich wskazaniach, a tak¿e w razie ich przejciowej niesprawnoci, nale¿noæ za pobran¹ wodê lub odprowadzone cieki ustalana jest na rednim poziomie
zu¿ycia przez Us³ugobiorcê w okresie ostatnich szeciu miesiêcy lub d³u¿szym, jednak nie przekraczaj¹cym jednego roku.
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6. W przypadku braku mo¿liwoci rozliczenia nale¿noci za pobran¹ wodê lub odprowadzone cieki w sposób okrelony w ust. 5, nale¿noæ tê ustala siê na podstawie redniego poziomu zu¿ycia przez Us³ugobiorcê w analogicznym okresie roku poprzedniego.
7. W przypadku braku mo¿liwoci rozliczenia zgodnie z
ust. 5 lub 6 stosuje siê odpowiednio ust. 9.
8. Korekta rozliczeñ za czas niesprawnoci wodomierza
g³ównego mo¿e byæ dokonana za okres od ostatniego odczytu poprzedzaj¹cego stwierdzenie niesprawnoci do dnia jej usuniêcia. W przypadku niesprawnoci urz¹dzenia pomiarowego stosuje siê odpowiednio ust. 9.
9. W przypadku bezumownego poboru wody z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych rozliczenie nale¿noci za pobran¹ wodê lub odprowadzone cieki ustala siê w oparciu o redni¹ iloæ wody pobranej w okresie trzech
miesiêcy od dnia zawarcia umowy i zainstalowania
wodomierza g³ównego.
10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania
umowy, Przedsiêbiorstwo ma prawo ustaliæ iloæ pobranej wody lub odprowadzonych cieków odpowiednio do iloci wody, jaka mog³a przep³yn¹æ pe³nym przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego w okresie bezumownego poboru wody lub odprowadzania
cieków.
11. Nale¿noæ, o której mowa w ust. 8 i 9 obliczana jest
wed³ug taryf obowi¹zuj¹cych w dniu stwierdzenia bezumownego poboru wody lub odprowadzania cieków.
Rozliczanie nale¿noci
za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo
§ 19
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo w oparciu o iloæ dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków oraz ceny i stawki op³at
okrelone w taryfach zatwierdzonych przez w³aciwy
organ.
2. Podanie do wiadomoci publicznej taryf oraz wprowadzonych do nich zmian nastêpuje poprzez og³oszenie
w prasie lokalnej i na tablicach og³oszeñ w siedzibach
w³aciwych urzêdów miast i gmin, siedzibie Zwi¹zku
oraz w siedzibie Przedsiêbiorstwa.
3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy.
4. Je¿eli w ci¹gu okresu rozliczeniowego nast¹pi zmiana
taryf, nale¿noæ za dostarczon¹ wodê i odprowadzone
cieki obliczona zostanie proporcjonalnie do czasu ich
obowi¹zywania.
5. Na podstawie cen i stawek op³at ustalonych w taryfie
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminy za wodê pobran¹ na
cele okrelone w art. 22 Ustawy.
6. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest zap³aciæ nale¿noæ za
us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo w terminie
wskazanym na fakturze, nie krótszym ni¿ 14 dni od daty
dostarczenia mu faktury, chyba ¿e w umowie Strony
ustali³y inaczej.
7. Opónienie w uregulowaniu nale¿noci uprawnia
Przedsiêbiorstwo do naliczenia odsetek ustawowych.
8. Nadp³aty podlegaj¹ zaliczeniu w poczet przysz³ych
nale¿noci Us³ugobiorcy lub, na jego ¿yczenie, zwro-
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towi w terminie 14 dni od otrzymania przez Przedsiêbiorstwo pisemnego wniosku.
9. W przypadku powtarzaj¹cego siê nie spe³niania zobowi¹zañ przez Us³ugobiorcê lub spe³niania ich nieterminowo Przedsiêbiorstwo jest uprawnione do ¿¹dania przedp³aty zabezpieczaj¹cej p³atnoæ za kolejny okres rozliczeniowy. Przedp³atê rozlicza siê po up³ywie tego okresu.
10. Przedsiêbiorstwo zwróci przedp³atê zabezpieczaj¹c¹,
o której mowa w ust. 9, je¿eli ustan¹ przyczyny jej
ustanowienia.
Reklamacje oraz sposób ich za³atwiania
§ 20
1. Us³ugobiorca uprawniony jest do z³o¿enia w Przedsiêbiorstwie reklamacji, która wymaga dla swej wa¿noci
formy pisemnej. Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
2. W sprawach nieskomplikowanych, kiedy Przedsiêbiorstwo uznaje zg³oszon¹ reklamacjê, dopuszcza siê rozpatrzenie reklamacji zg³oszonej ustnie, telefonicznie,
b¹d za porednictwem poczty elektronicznej w terminie 1 dnia od jej zg³oszenia. W przypadku nie uznania
tak zg³oszonej reklamacji Przedsiêbiorstwo winno poinformowaæ Us³ugobiorcê o trybie zg³oszenia reklamacji na pimie.
3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek rozpatrzyæ reklamacjê zg³oszon¹ przez Us³ugobiorcê niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od dnia jej dorêczenia.
4. W przypadku szczególnie skomplikowanych okolicznoci bêd¹cych ród³em reklamacji, termin okrelony
w ust. 3 ulega odpowiedniemu przed³u¿eniu, o czym
Przedsiêbiorstwo powiadamia natychmiast Us³ugobiorcê na pimie, wskazuj¹c termin jej rozpatrzenia, który
jednak nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 90 dni.
5. W przypadku gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawid³owych wskazañ wodomierza g³ównego lub jakoci wody
nie zostanie uwzglêdniona w ca³oci lub w czêci, Us³ugobiorca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania
odpowiedzi na reklamacjê z³o¿yæ wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza lub badania jakoci
wody.
6. Je¿eli ekspertyza lub badanie, o których mowa w ust.
5 potwierdz¹ nieprawid³owoæ wskazañ wodomierza
g³ównego albo fakt, ¿e jakoæ wody nie odpowiada wymogom okrelonym w § 9, ust. 1, koszt ich przeprowadzenia ponosi Przedsiêbiorstwo, w przeciwnym za
przypadku Us³ugobiorca.
7. W przypadku gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawid³owych wskazañ wodomierza g³ównego, zostanie
uwzglêdniona w ca³oci lub w czêci, Przedsiêbiorstwo
dokona rozliczenia nale¿noci stosownie do rozpoznanej reklamacji.
8. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca jakoci wody
zostanie uwzglêdniona w ca³oci lub w czêci, Przedsiêbiorstwo dokona rozliczenia nale¿noci stosownie
do rozpoznanej reklamacji.

VI. POZOSTA£E POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE
WYKONYWANIA UMÓW PRZEZ STRONY
Przerwy i ograniczenia
w dostawie wody i odbiorze cieków
§ 21
1. Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za
przerwy w dostawie wody lub odbiorze cieków w przypadku:
a) braku wody w ujêciu,
b) zanieczyszczenia wody w rozmiarze niebezpiecznym
dla zdrowia, je¿eli nast¹pi³o z przyczyn niezale¿nych
od Przedsiêbiorstwa,
c) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych,
d) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
e) gro¿¹cego niebezpieczeñstwem uszkodzenia instalacji wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej Us³ugobiorcy,
f) niezale¿nego od Przedsiêbiorstwa uszkodzenia urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych.
2. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody lub odbiorze
cieków mo¿e mieæ miejsce tak¿e w przypadku planowanych prac konserwacyjno  remontowych. Przedsiêbiorstwo ma wówczas obowi¹zek:
a) powiadomiæ Us³ugobiorcê najpóniej na 2 dni przed
planowanym terminem przerwy w dostawie wody,
podaj¹c terytorium, w którym wyst¹pi¹ przerwy i
przewidywany czas ich trwania,
b) powiadomiæ Us³ugobiorcê  minimum na 7 dni przed
przerw¹ w dostawie wody, gdyby przerwa o której
mowa w pkt a) przekracza³a 12 godz.,
c) zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody informuj¹c
Us³ugobiorcê o jego lokalizacji w razie przerwy, o
której mowa w pkt b), przy czym lokalizacja taka musi
znajdowaæ siê w rejonie zamieszkania Us³ugobiorcy.
3. W czasie trwania klêski ¿ywio³owej lub dzia³añ si³y
wy¿szej, szczególnie gdy dosz³o do niebezpiecznego
dla zdrowia zanieczyszczenia wody, Przedsiêbiorstwo
ma prawo wprowadziæ odpowiednie ograniczenia w
zaopatrzeniu w wodê, po uprzednim zawiadomieniu o
tym Us³ugobiorców. Nie zwalnia to go jednak z obowi¹zku zastosowania wszelkich dostêpnych mu sposobów z³agodzenia uci¹¿liwoci dla Us³ugobiorców.
4. Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci za
przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowane przyczynami okrelonymi w ust. 3, a w sytuacji
opisanej w ust. 2 warunkiem wy³¹czenia tej odpowiedzialnoci jest spe³nienie przez Przedsiêbiorstwo obowi¹zków wymienionych pod lit. a) do c).
5. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa d³u¿ej, ni¿ 12 godzin, Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest
zapewniæ Us³ugobiorcy zaopatrzenie w wodê z zastêpczego ród³a, np. beczkowozu. Zastêpcze ród³o zaopatrzenia winno byæ usytuowane w rejonie zamieszkania Us³ugobiorcy.
§ 22
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odci¹æ dostawê wody lub
zablokowaæ odbiór cieków albo od³¹czyæ instalacjê
wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹ od sieci, bezzw³ocznie po stwierdzeniu, ¿e:
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

a) Us³ugobiorca pobiera wodê lub odprowadza cieki
z pominiêciem wodomierzy g³ównych, wodomierzy,
o których mowa w § 15, ust. 6 i/lub urz¹dzeñ pomiarowych
b) albo wywiera wp³yw na ich dzia³anie w sposób mog¹cy zak³ócaæ ich wskazania,
c) nast¹pi³ nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, tj. bez zawarcia umowy,
d) Us³ugobiorca naruszy³ postanowienia § 9 ust. 4, lit.
b) lub c) niniejszego Regulaminu albo art. 9 Ustawy,
e) zachodz¹ inne przypadki okrelone w odrêbnych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
Przedsiêbiorstwo dokonuje odciêcia dostawy wody lub
odbioru cieków, zawiadamiaj¹c o tym podmioty wymienione w art. 8 ust. 3 Ustawy w przypadkach, gdy:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne zosta³o
wykonane niezgodnie z przepisami prawa,
b) Us³ugobiorca nie zap³aci³ nale¿noci za co najmniej
dwa okresy rozliczeniowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej
op³aty,
c) jakoæ odprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa, Regulaminie
lub umowie albo stwierdzono celowe uszkodzenie,
b¹d pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, lit c, Przedsiêbiorstwu przys³uguje prawo dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych.
W przypadku, gdy Us³ugobiorca pobiera wodê na cele
inne ni¿ okrelone w umowie lub w istotnie zmienionej
wielkoci poboru, odprowadza cieki w iloci lub sk³adzie istotnie ró¿nym ni¿ przewidziany w umowie i zwi¹zanych z ni¹ warunkach technicznych, Przedsiêbiorstwu
s³u¿y prawo do ¿¹dania stosownej zmiany umowy w
terminie przez nie wskazanym. W przypadku nieuzasadnionej odmowy zmiany treci Przedsiêbiorstwo
uprawnione jest do odciêcia dostawy wody lub zaprzestania odbioru cieków do czasu uzgodnienia nowych
warunków wiadczenia us³ug.
Przedsiêbiorstwo ma prawo odci¹æ dostawê wody lub
zablokowaæ odbiór cieków równie¿ w przypadku naruszenia przez Us³ugobiorcê postanowienia § 24, ust.
2, z zachowaniem postanowieñ art. 8 ust. 3 Ustawy.
W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
na wniosek i koszt Us³ugobiorcy dokonaæ czasowego
odciêcia dostawy wody lub odbioru cieków na okres
nie przekraczaj¹cy 12 miesiêcy.
Je¿eli po up³ywie okresu wskazanego w ust. 6 Us³ugobiorca nie rozpocznie ponownie u¿ytkowaæ przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do od³¹czenia tego przy³¹cza od
sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 6, w § 22
ust. 1, 2, 4, 5 i 6 koszty ponownego uruchomienia dostawy wody lub odbioru cieków w wysokoci odrêbnie okrelonej ponosi Us³ugobiorca.
Odszkodowania i kary umowne
§ 23

1. Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê odszkodowania
za szkody poniesione w zwi¹zku z wykonaniem, utrzymaniem oraz eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych.
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2. Us³ugobiorca mo¿e w trybie okrelonym w § 20 domagaæ siê od Przedsiêbiorstwa obni¿enia nale¿noci
w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakoci lub
o cinieniu niezgodnym z Umow¹ lub okrelonymi w
powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach wymaganiami dla instalacji wodoci¹gowej Us³ugobiorcy, pod
warunkiem, ¿e nie nast¹pi³o to z przyczyn le¿¹cych po
stronie Us³ugobiorcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo nielegalnego po³¹czenia z sieci¹ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹, przys³uguje mu prawo odciêcia dop³ywu
wody i zablokowania odbioru cieków oraz dochodzenia odszkodowania.
4. Przedsiêbiorstwo nalicza odrêbnie okrelone kary
umowne w przypadku naruszenia obowi¹zków okrelonych w § 9 ust. 4 lit. b) i d), § 12 ust. 7 i 8.
5. W przypadku odprowadzania cieków, które przekraczaj¹ dopuszczalne warunki Przedsiêbiorstwo ma prawo na³o¿yæ na Us³ugobiorcê okrelon¹ odrêbnie op³atê dodatkow¹ wymienion¹ w § 17, ust. 1.
6. Ewentualne inne kary mog¹ mieæ zastosowanie, o ile
stanowi¹ o tym odpowiednie przepisy prawa.
VII. OGÓLNE WARUNKI
PRZY£¥CZENIA DO SIECI, KONTROLA
Wydawanie warunków technicznych
§ 24
1. Konstrukcja, iloæ i usytuowanie przy³¹czy wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, a tak¿e po³o¿enie wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego wymagaj¹ wydania przez Przedsiêbiorstwo warunków technicznych przy³¹czenia oraz uzyskania od niego odpowiedniego uzgodnienia.
2. Wszelkie zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 1
wymagaj¹ wydania nowych warunków technicznych
przy³¹czenia lub zmiany dotychczasowych oraz uzyskania od Przedsiêbiorstwa odpowiedniego uzgodnienia.
3. Warunki techniczne, o których mowa wy¿ej zachowuj¹ wa¿noæ w okresie dwu lat od dnia ich wydania.
W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mog¹
byæ wydane z krótszym ni¿ dwa lata okresem wa¿noci.
4. Termin wa¿noci uzgodnieñ jest zwi¹zany z wa¿noci¹
uzgadnianej dokumentacji i/lub pozwolenia na budowê.
5. Przed³u¿enie wa¿noci warunków technicznych i/lub
uzgodnieñ odbywa siê w trybie w³aciwym dla ich wydania.
6. Przedsiêbiorstwo okrela formê wniosku o wydanie
warunków technicznych przy³¹czenia i zakres niezbêdnych danych.
7. Wydanie warunków technicznych oraz uzgodnieñ,
o których mowa w ust. 1 i 2 nastêpuje na pisemny wniosek osób okrelonych w § 7 ust. 4 i 5.
8. Podmioty wystêpuj¹ce o po³¹czenie z sieci¹ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹, nie bêd¹ce w³acicielami nieruchomoci, zobowi¹zane s¹ dostarczyæ pisemn¹ zgodê w³aciciela nieruchomoci na wykonanie przy³¹cza
z uznaniem zwi¹zanych z tym zobowi¹zañ.
9. Warunki techniczne oraz uzgodnienia, o których mowa
w ust. 1 i 2 wydawane s¹ przez Przedsiêbiorstwo
z uwzglêdnieniem uzasadnionego interesu wnioskodawcy oraz zwa¿aj¹c na:
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a) bezpieczeñstwo, poprawnoæ i efektywnoæ funkcjonowania urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych,
b) powszechnie obowi¹zuj¹ce normy i przepisy prawa,
c) ocenian¹ indywidualnie sytuacjê techniczn¹, organizacyjn¹ i prawn¹ Us³ugobiorcy,
Warunki techniczne musz¹ byæ dostarczone Us³ugobiorcy na pimie. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek
udzieliæ informacji i wyjanieñ na ¿¹danie Us³ugobiorcy, jak równie¿ ustosunkowaæ siê do zg³aszanych
przez niego wniosków i propozycji.
W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
uprawnione jest do ustalania szczegó³owych wymagañ technicznych w stosunku do przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego oraz instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, jak równie¿ warunków ich eksploatacji. Wymagania te nie mog¹ byæ sprzeczne z
uznanymi regu³ami techniki oraz obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.
Pod³¹czenie przez Us³ugobiorcê urz¹dzeñ mog¹cych
mieæ negatywny wp³yw na funkcjonowanie sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Przedsiêbiorstwa.
Za wydanie warunków technicznych przy³¹czenia i
uzgodnieñ Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie
okrelone w cenniku.
Sprawdzenie przy³¹czy oraz
instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
§ 25

1. Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia przy³¹czy oraz
instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przed i po
ich uruchomieniu, a tak¿e jest upowa¿nione do ¿¹dania usuniêcia stwierdzonych wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu lub prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych albo kanalizacyjnych, Przedsiêbiorstwo
jest uprawnione do odmowy pod³¹czenia, a w przypadku zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia jest do tego zobowi¹zane.
3. Przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza Przedsiêbiorstwo ma prawo wymagaæ przedstawienia przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych, i¿ przy³¹cze oraz instalacja wodoci¹gowa lub kanalizacyjna
zosta³y wykonane zgodnie z wydanymi przez nie warunkami technicznymi przy³¹czenia i uzgodnieniami
oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Wynik sprawdzenia Przedsiêbiorstwo potwierdza w
owiadczeniu dostarczanym Us³ugobiorcy najpóniej
w dniu technicznego odbioru przy³¹cza.
5. Za wykonanie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1
Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie okrelone w
cenniku.
Uruchomienie przy³¹czy
oraz instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
§ 26
1. Przedsiêbiorstwu przys³uguje, na zasadzie wy³¹cznoci, prawo do dokonywania po³¹czenia (wcinek) nowych przy³¹czy i instalacji do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej znajduj¹cej siê w jego eksploatacji oraz ich
uruchamiania.

2. Za czynnoci okrelone w ust. 1 Przedsiêbiorstwo pobiera wynagrodzenie okrelone w cenniku.
3. Uruchomienie przy³¹cza nastêpuje w terminie najpóniej 7 dni po zawarciu umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.
Prawo dostêpu do urz¹dzeñ i instalacji
§ 27
1. Przedstawiciele Przedsiêbiorstwa, po okazaniu legitymacji s³u¿bowej i pisemnego upowa¿nienia, maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ Us³ugobiorcy w celu przeprowadzenia niezbêdnych czynnoci:
a) kontrolnych  urz¹dzeñ oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, wodomierzy g³ównych i
urz¹dzeñ pomiarowych, instalacji wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej wraz z wchodz¹cymi w ich sk³ad urz¹dzeniami oraz jakoci wody i cieków,
b) naprawczych i eksploatacyjnych  urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, wodomierzy g³ównych
oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych z
zastrze¿eniem § 10, ust. 2 i § 14 ust. 2.
2. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do udzielania przedstawicielom Przedsiêbiorstwa informacji w zakresie niezbêdnym do rzetelnej oceny gospodarki wodno-ciekowej Us³ugobiorcy, w tym danych dotycz¹cych odpadów p³ynnych i nieczystoci ciek³ych.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane zachowaæ w tajemnicy wszelkie informacje dotycz¹ce Us³ugobiorcy, uzyskane w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, za wyj¹tkiem, gdy ujawnienie
tych informacji jest niezbêdne ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy prawa lub gdy na ich ujawnienie Us³ugobiorca wyrazi³ pisemn¹ zgodê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 28
Niniejszy Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w sposób okrelony w uchwale Zgromadzenia
Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chylonki.
§ 29
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowi¹zuj¹:
a) w odniesieniu do umów zawartych po jego wejciu
w ¿ycie  w ca³oci,
b) w odniesieniu do umów zawartych wczeniej  w
zakresie nie unormowanym odmiennie przez te
umowy, a tak¿e, gdy postanowienia tych umów s¹
sprzeczne z ustaw¹.
2. W terminie 12 miesiêcy od dnia uzyskania zezwolenia
przez Przedsiêbiorstwo na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, umowy zawarte przed wejciem w ¿ycie niniejszego Regulaminu zostan¹ zast¹pione umowami o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków zgodnymi z ustaw¹ i Regulaminem.
§ 30
Podanie do wiadomoci publicznej zmian w Regulaminie nastêpuje w trybie okrelonym w § 19 ust. 2. dla
taryf oraz § 28.
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UCHWA£A Nr L/267/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
na terenie miasta i gminy Kêpice.
Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 739) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie miasta i gminy Kêpice stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka
Za³¹cznik Nr 1
REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW
na terenie miasta i gminy Kêpice
Przyjêty
w dniu 10 padziernika 2002 r.
do stosowania uchwa³¹ Nr L/267/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
Wprowadzenie
1. Rada Miejska w Kêpicach, po dokonaniu analizy przes³anych projektów regulaminów dostarczania wody i
odprowadzania cieków, opracowanych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne, uchwala regulamin zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania cieków, zwany dalej regulaminem, jako obowi¹zuj¹cy na obszarze miasta i gminy Kêpice.
2. Regulamin okrela prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych oraz odbiorców us³ug,
w tym:
1) minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania cieków;
2) szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug;
3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach;
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4) warunki przy³¹czania do sieci;
5) techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych;
6) sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków;
7) standardy obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotycz¹cych w szczególnoci zak³óceñ
w dostawie wody i odprowadzaniu cieków.
3. Zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie miasta
i gminy Kêpice, a realizowane przez przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo  kanalizacyjne na terenie miasta i gminy Kêpice, odbywa siê na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).
4. Niniejszy regulamin opracowany zosta³ na podstawie
wy¿ej cytowanej ustawy.
Ogólna charakterystyka zasad zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków na terenie miasta i gminy Kêpice
1. Regulamin okrela ogólne warunki i zasady dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych wiadczonych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne, które prowadz¹ dzia³alnoæ na terenie miasta
i gminy Kêpice, na podstawie ustawowego zezwolenia zarz¹du lub na podstawie statutu zatwierdzonego
przez radê.
2. Zadanie w³asne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków realizuje
Urz¹d Miasta i Gminy w trybie art. 2 pkt 4, który w sprawach doboru techniki, stosowanej technologii oraz eksploatacji obiektów technicznych i systemu wodoci¹gowo  kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Kêpice korzysta z us³ug przedsiêbiorstw specjalistycznych, tj.:
A) Zak³adu Energetyki Cieplnej w Kêpicach.
B) Zak³adu Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w S³upsku.
C) Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji in¿. Jan Kachel
w Kêpicach.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin okrela zasady dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych przyjêtych do stosowania na terenie miasta i gminy Kêpice.
2. Ponadto regulamin okrela:
A. prawa i obowi¹zki dostawców us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków na terenie miasta i gminy Kêpice oraz zasady
korzystania z tychj praw,
B. okrela w³aciwe miejscowo warunki wdro¿enia i stosowania postanowieñ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków, szczególnie w zakresie:
a) praktyki wiadczenia us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków;
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b) planowania kosztów eksploatacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz
c) projektowania i zatwierdzania taryf na te us³ugi.
C. Regulamin okrela obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i
gminy Kêpice:
 zgodne z art. 15 ust. 4 ustawy warunki przy³¹czania do sieci;
 równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki dostêpu do us³ug zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków;
 jednakowe prawa zainteresowanych do dostêpu
do informacji o mo¿liwociach i warunkach przy³¹czenia do sieci;
 wzajemne prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstw wodoci¹gowo  kanalizacyjnych i odbiorców ich
us³ug.
3. Regulamin ustala ogólne zasady prowadzenia zarz¹du
nad eksploatacj¹ obiektów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków.

gi nieuci¹¿liwe, obiekty u¿ytecznoci publicznej,
obiekty letniskowo  wczasowe dzia³aj¹ce okresowo);
 przemys³ i us³ugi uci¹¿liwe;
 dostawcy cieków dowo¿onych bytowo  komunalnych,
 dostawcy cieków dowo¿onych przemys³owych i
biologicznie rozk³adalnych oraz us³ug nieuci¹¿liwych.
3. Zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa siê wy³¹cznie na wniosek przedsiêbiorstwa eksploatuj¹cego sieci i ich obiekty i wymaga
zmiany regulaminu przez radê.
4. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie mo¿e byæ dokonana w czasie obowi¹zywania przyjêtej taryfy.

§2

§4

1. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków na terenie miasta i gminy Kêpice zapewniaj¹ specjalistyczne przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne do spraw
eksploatacji sieci i obiektów technologicznych.
2. Przedsiêbiorstwa, które prowadz¹ dzia³alnoæ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê, w ramach eksploatacji urz¹dzeñ w³asnych, zapewniaj¹ ci¹g³oæ i niezawodnoæ wiadczenia us³ug na podstawie niniejszego regulaminu, zezwolenia, umów i obowi¹zuj¹cych
przepisów.
3. Us³ugi wiadczone przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne, o którym mowa w pkt 1, dzia³aj¹ w zakresie i na zasadach ujêtych w obowi¹zuj¹cych
statutach, regulaminie, zezwoleniach oraz przepisach
ogólnych i szczegó³owych.
4. Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne, o którym mowa w pkt 1 dzia³aj¹ w stosunku do realizowanych zadañ, w imieniu gminy, których stron¹ s¹, odpowiednio:
 zarz¹d miasta i gminy Kêpice;
 odbiorcy wody i dostawcy cieków z terenu miasta
i gminy Kepice.
5. Szczegó³owe zasady dostaw wody i odbioru cieków,
w ramach ujêtych tym regulaminem zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków formu³uj¹ umowy, których stron¹ jest przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo  kanalizacyjne oraz odbiorca us³ug zakwalifikowany do okrelonej taryfowej grupy odbiorców.

Przedsiêbiorstwo specjalistyczne i inne eksploatuj¹
obiekty technicznej infrastruktury w sposób wskazany w
umowie spisanej w formie aktu notarialnego, statucie
zak³adu bud¿etowego, przepisach ogólnych i szczegó³owych zapewniaj¹c:
1) zdolnoæ eksploatowanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody o
ustalonej jakoci, w wymaganej iloci, w sposób ci¹g³y i niezawodny;
2) nale¿yt¹, okrelon¹ prawem jakoæ dostarczanej
wody;
3) nale¿yt¹, okrelon¹ prawem, jakoæ oczyszczania odprowadzanych cieków;
4) dochowania zasad i warunków wprowadzania ograniczeñ dostawy wody do picia, w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru  tak jak okrelono to w zezwoleniu;
5) wprowadzania ograniczeñ w przyjêciu cieków, gdy
istnieje zagro¿enie dla ¿ycia ludzi i rodowiska,
6) w sytuacjach awaryjnych, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe obowi¹zane jest do wskazania alternatywnego ród³a poboru wody do picia.

§3
1. Wszystkim odbiorcom us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków przypisane s¹ odpowiadaj¹ce im taryfowe grupy odbiorców
wyodrêbnione na podstawie charakterystyki zu¿ycia
wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone us³ugi.
2. Ustala siê na terenie miasta i gminy Kêpice nastêpuj¹ce taryfowe grupy odbiorców:
 bytowo  komunalne (gospodarstwa domowe, us³u-

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug
wiadczonych przez przedsiêbiorstwo kanalizacyjne

§5
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób zgodny z
przepisami prawa, nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
wiadczonych us³ug przez przedsiêbiorstwo.
W szczególnoci odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy jak¹kolwiek mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej, na skutek cofniêcia siê wody lub wody z
instalacji wewnêtrznej centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
zgodnie z prawem, w sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
3) zabezpieczenia na w³asny koszt, dostêpu przed osobami nieuprawnionymi do pomieszczenia lub obiektu
budowlanego, w którym jest zainstalowany wodomierz
lub urz¹dzenie pomiarowe,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
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siêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy
oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za pobór
wód i odprowadzanie cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci i w umowie,
7) zainstalowania na w³asny koszt i utrzymania w sta³ej
sprawnoci technicznej wodomierza z aktualnym wiadectwem uwierzytelnienia (legalizacji) na ujêciach w³asnych oraz do rozliczeñ iloci bezpowrotnie dostarczonej lub zu¿ytej wody.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§6
1. Odbiorc¹ us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych jest
ka¿dy, kto korzysta z tych us³ug w trybie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
cieków i czyni to na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem.
2. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i na odprowadzanie cieków s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy.
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delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci
us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu
i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy
w lokalach, urz¹dzenia pomiarowego, wykonania prac
konserwacyjno  remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§ 10
Umowa, o której mowa w § 7 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda oraz
maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 11
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 7, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 12

Przedsiêbiorstwo kanalizacyjne jest obowi¹zane do
zawarcia umowy na odprowadzanie cieków z osob¹,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie takiej umowy.

Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 10 i 11,
je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz warunki techniczne uzgodnione z przedsiêbiorstwem
odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo ustalili sposób
rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem
g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach i urz¹dzeniem pomiarowym
oraz zasady ich utrzymania i zwi¹zane z tym koszty,
5) mo¿liwe jest przerwanie wykonania us³ugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków z
lokalu bez zak³óceñ w pozosta³ych lokalach.

§9

§ 13

1. Umowa, o której mowa w § 7 precyzuje w szczególnoci:
A. strony umowy,
B. iloæ i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
C. sposób i terminy wzajemnych rozliczeñ,
D. prawa i obowi¹zki stron umowy,
E. procedury i warunki kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych u odbiorcy us³ug;
F. rodzaje dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu
na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
G. ustalenia zawarte w ustawowym zezwoleniu,
H. okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. F stanowi¹:

Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w § 10 i 11 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w § 12, wy³¹cznie okresowo,
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków i ograniczeñ ustalonych w sposób indywidualny w umowie.

§7
1. Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków odbywa
siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê i na
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem a odbiorc¹ us³ug, której projekt przedstawia za³¹cznik nr 1.
2. Rozliczenie z tytu³u dostarczonych us³ug odbywa siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego u odbiorcy lub zainstalowanego urz¹dzenia pomiarowego.
§8

§ 14
1. Podpisanie umowy na dostarczanie wody i na odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano 
monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem
do sieci, wed³ug wzoru przedstawionego w formie za³¹cznika nr 2 do regulaminu.
2. Treæ umowy na zaopatrzenie w wodê i na odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepi-
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sów wykonawczych do ustawy, statutów, zezwolenia
oraz z niniejszego regulaminu.
3. Integraln¹ czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i na
odprowadzanie cieków mo¿e stanowiæ za³¹cznik, w
formie owiadczenia, sk³adany przez odbiorcê us³ug
przy zawieraniu umowy i ka¿dorazowo aktualizowany
po zmianie warunków korzystania z us³ug, a który wskazuje i charakteryzuje zu¿ycie wody, sposób jej wykorzystania, sposób opomiarowania, aktualny stan wodomierza i urz¹dzenia pomiarowego, numer i typ wodomierza, numer i typ urz¹dzenia pomiarowego, iloæ
a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug, równie¿ stan i sk³ad odprowadzanych cieków.
4. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
1. Taryfowe ceny i stawki op³at, zgodnie z przepisami
ustawy, projektowane s¹ odpowiednio przez przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na podstawie zezwoleñ i statutu
na terenie miasta i gminy Kêpice.
2. Projekt taryfy przygotowany jest ze szczegó³owoci¹
wymagan¹ przepisami ustawy i postanowieniami jej
przepisów wykonawczych, uzupe³niany ka¿dorazowo
o stanowisko w sprawie zasadnoci dofinansowania
wybranych taryfowych grup odbiorców us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy
Kêpice.
3. Okrelenie kosztów uzasadnionych wiadczenia us³ug
w okresie obowi¹zywania projektowanej taryfy poprzedza badanie (audit) systemu eksploatacji obiektów technicznej infrastruktury, za pomoc¹ których us³ugi s¹
wiadczone.
4. Audit systemu eksploatacji wykonuj¹ przeszkoleni audytorzy wewnêtrzni przedsiêbiorstwa lub Urzêdu lub
na wniosek Zarz¹du audytorzy zewnêtrzni.
5. Dokumentacje projektów taryf przygotowane przez
przedsiêbiorstwa, o których mowa w pkt 1 s¹ przedmiotem sprawdzenia, oceny przez Urz¹d.
6. Zarz¹d w oparciu o pozyskane z przedsiêbiorstwa
materia³y projektowe i planistyczne kompletuje dokumentacjê projektu taryfy dla i wniosek o dofinansowanie wybranych taryfowych grup odbiorców, obs³ugiwanych przez przedsiêbiorstwo.
7. Projekt taryfy uzgodniony przez Zarz¹d, wraz z wnioskiem o dokonanie dop³aty na wskazane taryfowe grupy odbiorców us³ug, przekazywany jest radzie wraz z
wnioskiem o zatwierdzenie w trybie uchwa³y.
8. Zatwierdzona taryfa, z chwil¹ jej og³oszenia, obowi¹zuje przez kolejne 12 miesiêcy, i jest obowi¹zuj¹ca zarówno dla odbiorców us³ug jak i dla ich dostawców.
§ 16
1. Integraln¹ czêci¹ (indywidualnej) umowy na odprowadzanie cieków i dostawy wody mo¿e stanowiæ za³¹cznik pn. warunki przy³¹czenia precyzuj¹cy warunki dostawy us³ug, w tym charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug, równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
2. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹ zakres rzeczowy i charakterystykê jakociow¹ us³ug objêtych umow¹.
3. Warunki przy³¹czenia mog¹ ulegaæ zmianom, na wniosek zainteresowanego lub o ile przemawia za tym wa¿ny interes spo³eczny na wniosek dostawcy us³ug.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki
op³at ustalone w taryfach opartych
o taryfowe grupy odbiorców
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za odprowadzanie cieków wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
W szczególnoci:
1) Ogólne rozliczenie na terenie miasta i gminy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzi urz¹d.
2) Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1, prowadzone jest
na podstawie informacji przekazywanych do urzêdu
przez przedsiêbiorstwa najpóniej do 20 ka¿dego dnia
za miesi¹c poprzedni.
3) Szczegó³owe rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie
miasta i gminy Kêpice, prowadzone s¹ przez przedsiêbiorstwa.
4) Rozliczenia, o których mowa w pkt 3, dokonywane s¹
w ustalonych terminach, ka¿dorazowo na podstawie
wskazañ wodomierzy lub zarejestrowanych wskazañ
urz¹dzeñ pomiarowych oraz zatwierdzonej taryfy cen
i stawek za dostarczone us³ugi.
5) Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego za
okres rozliczeniowy.
6) Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych
cieków ustala siê na podstawie umowy  jako równ¹ iloci wody pobranej, lub w uzasadnionych, okrelonych w umowie przypadkach jako procent iloci
wody pobranej.
7) W przypadku braku wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego iloæ dostarczonej wody i odprowadzonych cieków ustala siê w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy w sprawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody.
8) W rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
9) Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
10) Je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku uszkodzenia urz¹dzenia pomiarowego (wodomierza g³ównego).
11) W przypadku stwierdzenia niesprawnoci wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, pomiêdzy kolejnymi okresami rozliczeniowymi, iloæ dostarczonej wody
lub odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie zu¿ycia wody, równe redniemu zu¿yciu w okresie ostatnich szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych ujaw-
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nienie niesprawnoci wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.
§ 18
1. Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
na podstawie dokumentów ksiêgowych cis³ego zarachowania a okrelonych w odrêbnych przepisach, wystawionych przez ich dostawcê us³ug, w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach wskazanych
w umowie.
2. Dostawca ma prawo wystawiaæ rachunki zaliczkowe,
które bêd¹ rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.
3. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami:
A) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za pobór wody i
odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku przez przedsiêbiorstwo:
 przelewem na wskazane konto przedsiêbiorstwa;
 w kasie przedsiêbiorstwa lub w terminie i w miejscu wskazanym na rachunku;
 gotówk¹ u upowa¿nionego inkasenta przedsiêbiorstwa.
B) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
C) w przypadku uzasadnionego stwierdzenia nadp³aty,
zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wniosku w tej
sprawie,
D) w przypadku niezap³acenia nale¿noci przez odbiorcê us³ug w ustalonym terminie ich dostawca mo¿e
naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania
do sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanych i finansowanych przez przedsiêbiorstwa oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie
nieruchomoci do sieci okrelaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy.
W szczególnoci:
1) przedsiêbiorstwa s¹ obowi¹zane zapewniæ, w oparciu o wskazane ród³a finansowania, realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w granicach
zezwolenia, statutu i w studium uwarunkowañ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenie przewidziane do lokalizacji urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo a urz¹dzenia
pomiarowego pokrywa odbiorca us³ug.
§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i
gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu gminie lub przekazaniu w zarz¹d eksploatacyjny przedsiêbiorstwa na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
§ 21
1. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest w
terminie 30 dni, w porozumieniu z zarz¹dem, przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez przedsiêbiorstwo, zwanych warunkami
przy³¹czenia.
§ 22
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w odpowiednim przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków
przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) Oznaczenie wnioskodawcy,
2) Okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda i z których bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody i
odprowadzania cieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ dodatkowo:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek (odpis
aktu notarialnego, umowê dzier¿awy, aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów),
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b) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 23.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
A) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci kanalizacyjnej z
instalacjami odbiorcy,
B) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i
odprowadzane s¹ cieki,
C) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca i warunki zainstalowania wodomierza
g³ównego,
b) miejsca i warunki zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci (stan i sk³ad) odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie oraz zaspokojenie roszczeñ wobec osób trzecich.
§ 26
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela za³¹cznik do regulaminu.
§ 27
1. Je¿eli umowa na dostarczanie wody i na odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posia-

danych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowo  kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 28
Odbiorcy us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych mog¹
uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w urzêdzie, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwach, udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji;
b) w plany inwestycyjne;
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostawy wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 29
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ w dostarczaniu wody i odprowadzaniu cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie dostaw wody i odprowadzania cieków
mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców us³ug w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki
stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
A) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków,
B) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzeniu w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 30
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê i o odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków, udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia prze-
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widywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 31
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest to zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 6 miesiêcy.
§ 32
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 33
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe mo¿e w umowie o
dostarczanie wody uwzglêdniæ obni¿enie nale¿noci w
razie dostarczania wody:
 o pogorszonej, b¹d z³ej jakoci,
 oraz cinieniu ni¿szym od okrelonego warunkami
technicznymi,
 i w razie nie dokonania wymiany niesprawnego wodomierza w terminie 3 miesiêcy od daty przyjêcia
zg³oszenia o jego niesprawnoci.
§ 34
Przedsiêbiorstwo, na podstawie art. 33 regulaminu
mo¿e uwzglêdniæ na pisemny wniosek odbiorcy us³ug,
okresowe obni¿enie nale¿noci do wysokoci 10% nale¿noci podstawowej lub 10% obni¿enia nale¿noci okrelonej proporcjonalnie do okresu rozliczenia nale¿noci i
wyst¹pienia zak³óceñ.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 35
Integraln¹ czêci¹ regulaminu s¹ za³¹czniki nr 1 i 2.
§ 36
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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UMOWA Nr ..../.../.../W/
O DOSTARCZANIE WODY/ODPROWADZANIE CIEKÓW
zawarta w dniu ....................................................... 2002 r.
w .............................................................................................
pomiêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gów i kanalizacji1,
dzia³aj¹cym na podstawie ZEZWOLENIA lub statutu pos³uguj¹cym siê firm¹:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
zwanym w umowie US£UGODAWC¥ reprezentowanym
przez:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
a dzia³aj¹cym na podstawie
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(w³acicielem*, zarz¹dc¹* nieruchomoci)

.........................................................................................................
.........................................................................................................
zwanym w umowie US£UGOBIORC¥, w imieniu którego
dzia³aj¹:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
Umowa okrela warunki dostawy wody z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych eksploatowanych przez US£UGODAWCÊ i zasady rozliczania nale¿noci za wiadczenia
bêd¹ce jej przedmiotem w odniesieniu do obiektów*
okrelonych w Za³¹czniku Nr 1 do umowy.
§1
Strony ustalaj¹, ¿e do obowi¹zków US£UGODAWCY
nale¿y:
1. Dostarczanie w sposób ci¹g³y wody o ustalonej jakoci do wskazanej nieruchomoci bêd¹cej w zarz¹dzie
US£UGOBIORCY zgodnie z warunkami technicznymi
przy³¹czenia, o cinieniu umo¿liwiaj¹cym normalne
u¿ytkowanie wody i na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach, z przeznaczeniem na cele
....................................... w iloci ................. m3/miesiêcznie i ................ m3/dobê, przy czym ustala siê, ¿e jakoæ dostarczanej wody badana jest (ci¹gle*/okresowo*) u wylotu za wodomierzem przed zaworem g³ównym.
2. Odbieranie cieków odprowadzanych z nieruchomoci bêd¹cej w zarz¹dzie US£UGOBIORCY w sposób
ci¹g³y i niezawodny, ich stanie i sk³adzie okrelonym
jak w za³¹czniku* (w odrêbnej umowie)*.
3. Usuwanie awarii urz¹dzeñ bêd¹cych w jego zarz¹dzie eksploatacyjnym.
4. Zainstalowania w terminie do ...................................
(wodomierza g³ównego)  tak jak stanowi to prawo.
5. W sytuacjach awaryjnych wskazanie alternatywnego ród³a poboru wody do picia.
6. Wykonywanie innych postanowieñ wynikaj¹cych z
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.
1

w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy
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§2
Obowi¹zek US£UGODAWCY w zakresie utrzymania
i eksploatacji urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych obejmuje:
a) urz¹dzenia wodoci¹gowe do zaworu g³ównego za
wodomierzem lub miejscem przeznaczonym na jego
umieszczenie,
b) urz¹dzenia kanalizacyjne do pierwszej studzienki na
przykanaliku licz¹c od kana³u ulicznego lub do miejsca przeznaczonego na jej wybudowanie.
§3
US£UGOBIORCA owiadcza, ¿e woda doprowadzona
przez US£UGODAWCÊ bêdzie wykorzystywana na nastêpuj¹ce cele:
w iloci .........m3/miesi¹c ................ m3/dobê na cele:
w iloci .........m3/miesi¹c ................ m3/dobê na cele:
w iloci .........m3/miesi¹c ................ m3/dobê na cele:
§4
1. US£UGODAWCA nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:
a) brakiem wody na ujêciu;
b) niezawinionym przez US£UGODAWCÊ zanieczyszczeniem wody na ujêciu w sposób niebezpieczny
dla zdrowia;
c) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
przeciwpo¿arowych;
d) koniecznoci¹ przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i kanalizacji;
e) uszkodzeniem instalacji US£UGOBIORCY gro¿¹cej
niebezpieczeñstwem;
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. W razie wyst¹pienia przyczyn wymienionych w ust. 1
US£UGODAWCA niezw³ocznie powiadomi US£UGOBIORCÊ w sposób zwyczajowo przyjêty o czasie trwania przerwy w dop³ywie wody lub w odbiorze cieków.
§5
1. O przerwach w dostawie wody wynikaj¹cych z planowanych prac konserwacyjno- remontowych powiadomi US£UGOBIORCÊ najpóniej na dwa dni przed jej
terminem.
2. Gdyby przerwa, o której wy¿ej mia³a przekroczyæ 12
godzin, nale¿y o tym powiadomiæ minimum na 7 dni
przed ni¹.
3. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin US£UGODAWCA zapewni zastêpczy punkt poboru wody informuj¹c US£UGOBIORCÊ o jego lokalizacji.
§6
US£UGOBIORCA zobowi¹zuje siê do:
1. Utrzymania w³aciwego stanu technicznego nale¿¹cych
do niego instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Nie wykonywanie jakichkolwiek czynnoci mog¹cych
wp³yn¹æ na zmianê stanu technicznego instalacji nale¿¹cej do US£UGODAWCY.
3. Wydzielenia i utrzymania w nale¿ytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza przed zaworem
g³ównym zabezpieczaj¹cego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.

4. Udostêpnienie US£UGODAWCY swobodnego dostêpu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu licznika.
5. Nie dokonywania zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ nad
przy³¹czami wodoci¹gowymi i kanalizacyjnymi w pasie okrelonym w obowi¹zuj¹cych przepisach.
6. Zapewnienia US£UGODAWCY mo¿liwoci wykonania
niezbêdnych napraw przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz zainstalowanych na nich urz¹dzeñ.
7. Pokrycia kosztów napraw wodomierza i przy³¹czenia
wodoci¹gowego powsta³ych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed dzia³aniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeñ mechanicznych.
§7
Rozliczenie nale¿noci przys³uguj¹cych US£UGODAWCY od US£UGOBIORCY za spe³nione wiadczenia nastêpuje wg poni¿szych zasad:
1. Iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego przed zaworem
g³ównym.
2. W razie niesprawnoci wodomierza iloæ pobranej
wody ustala siê na podstawie zu¿ycia wody równego redniemu zu¿yciu w okresie ostatnich szeciu
miesiêcy poprzedzaj¹cych ujawnienie niesprawnoci wodomierza.
3. W razie nie dokonania przez US£UGODAWCÊ wymiany wodomierza w terminie trzech miesiêcy od
daty przyjêcia zg³oszenia jego niesprawnoci  iloæ
wody ustalon¹ wg zasad okrelonych w punkcie 2
obni¿a siê o 10%.
4. Na wniosek US£UGOBIORCY, US£UGODAWCA dokona urzêdowego sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza. W wypadku, gdy badania legalizacyjne nie potwierdz¹ niesprawnoci wodomierza
koszty zwi¹zane z jego sprawdzeniem pokrywa
US£UGOBIORCA.
5. W razie braku mo¿liwoci zainstalowania wodomierza w iloci ustalonej wg norm zu¿ycia wody.
6. US£UGOBIORCA zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia US£UGODAWCY o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego os³on,
uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu i
zaborze. W wypadku zaboru wodomierza lub wykazania, ¿e ww. uszkodzenia zawinione zosta³y przez
US£UGOBIORCÊ, iloæ pobranej wody ustala siê
odpowiednio do iloci, która mog³a przep³yn¹æ pe³nym przekrojem rury przy³¹cza wodoci¹gowego w
okresie od ostatniego odczytu wodomierza.
7. Iloæ odprowadzonych cieków okrela siê wg urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych przez US£UGOBIORCÊ  dostawcê cieków. W wypadku braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków
US£UGODAWCA okrela rycza³towo na podstawie
iloci wody pobranej w trybie zaopatrzenia w wodê
oraz z innych ujêæ.
§8
US£UGOBIORCA mo¿e siê domagaæ od US£UGODAWCY obni¿enia nale¿noci w razie dostarczenia wody o
pogorszonej, b¹d z³ej jakoci oraz o cinieniu ni¿szym
od okrelonego warunkami technicznymi. Obni¿enie to
stanowiæ bêdzie 10% nale¿noci za wodê dostarczon¹ w
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US£UGODAWCA ma prawo kontroli instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej US£UGOBIORCY a przedstawiciele US£UGODAWCY s¹ uprawnieni do wstêpu do
wszystkich pomieszczeñ i miejsc wyposa¿onych w instalacje wodoci¹gowe i kanalizacyjne.

stanowieñ § 7 ust. 6 albo § 10 lub opónienie siê z zap³at¹ za wodê i cieki przez okres co najmniej trzech
miesiêcy uprawnia US£UGODAWCÊ do rozwi¹zania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Po rozwi¹zaniu umowy US£UGODAWCA dokonuje
zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza g³ównego.
5. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obci¹¿aj¹ US£UGOBIORCÊ.

§ 10

§ 15

W razie dokonania przez US£UGOBIORCÊ bez uzgodnienia z US£UGODAWC¥ zmian instalacji wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnêtrznej urz¹dzeñ maj¹cych negatywny wp³yw na funkcjonowanie urz¹dzeñ US£UGODAWCY, US£UGODAWCA ustala
wysokoæ op³at na zasadach okrelonych jak w § 7 ust. 6
umowy.

1. Integraln¹ czêci¹ umowy s¹, przywo³ane w jej treci,
za³¹czniki.
2. Korekta wa¿nych technicznie lub dla jakoci wiadczonych us³ug ustaleñ umowy dokonywana jest w trybie
aneksu do umowy, przy czym obowi¹zuje forma pisemna, pod rygorem niewa¿noci..
3. Z wnioskiem o podpisanie aneksu do umowy wyst¹piæ mo¿e ka¿da ze stron umowy.
4. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.

okresie zak³ócenia, okrelon¹ proporcjonalnie do okresu
rozliczenia nale¿noci.
§9

§ 11
1. O zmianie wysokoci op³aty za dostawê wody i odprowadzanie cieków US£UGODAWCA powiadomi
US£UGOBIORCÊ w sposób okrelony w ustawie i za³¹czony do umowy REGULAMIN /.../.
2. Zmiana wysokoci op³at za wodê i cieki nastêpuje bez
wypowiedzenia warunków UMOWY na podstawie obowi¹zuj¹cej uchwa³y Rady Miejskiej.
§ 12
1. US£UGOBIORCA dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku.
2. Zg³oszenie przez US£UGOBIORCÊ zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.
3. W wypadku stwierdzenia nadp³aty zostanie ona zaliczona w poczet przysz³ych nale¿noci, chyba, ¿e zainteresowany za¿¹da jej zwrotu. Zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. W razie zmiany w³aciciela (zarz¹dcy) nieruchomoci
US£UGOBIORCÊ obci¹¿a obowi¹zek ponoszenia op³aty
za wodê i cieki do czasu wskazania US£UGODAWCY
bêd¹cego nastêpc¹ prawnym zobowi¹zañ ujêtych t¹
umow¹.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje siê
aktualne przepisy prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce, w
tym ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), oraz prawa miejscowego
na podstawie obowi¹zuj¹cych uchwa³ Rady Miejskiej.
2. Dodatkowe obowi¹zki i prawa stron tej umowy okrela przyjêty uchwa³¹ Rady Miejskiej REGULAMIN zbiorowego zaopatrzenia... stanowi¹cy za³¹cznik do tej
umowy.
§ 14
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokrelony.
2. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez US£UGOBIORCÊ
z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
3. W razie naruszenia przez US£UGOBIORCÊ postanowieñ
umowy, US£UGODAWCA mo¿e rozwi¹zaæ umowê z
zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, przy czym naruszenie przez US£UGOBIORCÊ po-

US£UGOBIORCA

US£UGODAWCA

(*)  niepotrzebne skreliæ
Za³¹cznik Nr 2
PROTOKÓ£
technicznego odbioru przy³¹cza
kanalizacyjnego/wodoci¹gowego
spisany w dniu ..................................... roku
wykonanego przez (nazwa firmy, nazwisko w³aciciela
nieruchomoci, zarz¹dcy nieruchomoci): ......................
......................................................................................................
na nieruchomoci (dok³adny adres, numer dzia³ki):
......................................................................................................
......................................................................................................
przez Komisjê w sk³adzie:
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
Przy udziale wykonawcy: .....................................................
Po zapoznaniu siê z dokumentami robót (projektem technicznym przy³¹cza, inwentaryzacj¹ geodezyjn¹ powykonawcz¹) i dok³adnym zbadaniem zakresu robót wykonanych w czasie od dnia ...................... do dnia .......................,
Komisja stwierdzi³a:
 roboty instalacyjne wymienione zosta³y wykonane pod
wzglêdem technicznym w sposób w³aciwy/niew³aciwy, z odpowiednich/nieodpowiednich materia³ów, bez
usterek/z usterkami jak ni¿ej,
 w trakcie robót i po dokonaniu wykopów lub odkrywek (na sieci wodoci¹gowej/kanalizacyjnej zewnêtrznej), wykonawca wykona³ ni¿ej wymienione roboty
przy³¹czeniowe (krótka charakterystyka wykonanego
zakresu robót przy³¹czeniowych) .....................................
Wykonawca przy³¹cza przekaza³ administratorowi sieci nastêpuj¹ce dokumenty dotycz¹ce wykonanych robót:
1. Aktualny plan sytuacyjno  wysokociowy nieruchomoci z zaznaczeniem wykonanego przy³¹cza i z podpisem uprawnionego geodety oraz opatrzony aktualn¹ dat¹.
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2. Uaktualniony projekt przy³¹cza wodoci¹gowego/kanalizacyjnego, wykonany przez autora lub uaktualniony
przez inspektora nadzoru.
3. Kserokopiê wiadectwa legalizacji wodomierza lub
urz¹dzenia pomiarowego.
Orzeczenie Komisji
1. Termin usuniêcia usterek ustala siê na dzieñ .............. .
2. Uznaæ roboty za ostatecznie odebrane przez administratora sieci wodoci¹gowej /kanalizacyjnej.
3. Niniejszy protokó³ stanowi podstawê do podpisania
umowy na odbiór cieków lub dostawê wody.
Na tym protokó³ zakoñczono i podpisano:
Podpisy przedstawicieli administratora sieci i przedstawiciela nieruchomoci (w³aciciela, zarz¹dcy, inspektora
nadzoru):
Oznaczenia okreleñ i pojêæ
zawartych w Regulaminie:
cena za dostarczon¹ wodê  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug obowi¹zany
jest zap³aciæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza siê
podatek od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
cena za odprowadzone cieki  wielkoæ wyra¿on¹ w
jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca us³ug obowi¹zany jest zap³aciæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych cieków; do ceny
dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
gmina  Gmina Kêpice,
gospodarstwa domowe  budynki jednorodzinne: odbiorcy mieszkaj¹cy w budynkach jednorodzinnych posiadaj¹cych oddzielne wodomierze i oddzielnie fakturowani,
gospodarstwa domowe  budynki wielorodzinne: odbiorcy mieszkaj¹cy w blokach wielorodzinnych posiadaj¹cych wodomierz centralny na wejciu do budynku (niezale¿nie od tego, czy mieszkañcy maj¹ indywidualne wodomierze w mieszkaniach),
klasyfikacja odbiorców  podzia³ odbiorców na homogeniczne grupy, zwykle wed³ug charakterystyki konsumpcji wody, wielkoci zu¿ycia, iloci i charakterystyki cieków oraz warunków us³ug (np. gospodarstwa domowe,
us³ugi, przemys³, hurt),
odbiorca us³ug  ka¿dego, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo 
kanalizacyjnym,
op³ata  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych,
któr¹ odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu za us³ugê dostarczon¹
w okresie rozliczeniowym; do op³aty dolicza siê podatek
od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej odrêbnymi przepisami,
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne 
przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w za-
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kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego
odprowadzania cieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoæ,
przemys³  zak³ady przemys³owe bêd¹ce odbiorcami
us³ug,
przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacj¹ kanalizacyjn¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci odbiorcy us³ug wraz z zaworem
za wodomierzem g³ównym,
rada  Rada Miejska w Kêpicach,
sieæ  przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego,
cieki bytowe  cieki z budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
cieki komunalne  cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszaninê cieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi
i wodami opadowymi,
cieki opadowe  w rozumieniu standardu s¹ to wszystkie wody opadowe trafiaj¹ce do kanalizacji deszczowej
lub ogólnosp³awnej,
cieki przemys³owe  cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹,
niebed¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi,
stawka op³aty  wielkoæ wyra¿on¹ w jednostkach pieniê¿nych, któr¹ odbiorca jest obowi¹zany zap³aciæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnemu za jednostkê us³ugi niebêd¹c¹ fizyczn¹ jednostk¹ miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków
w okresie rozliczeniowym  w szczególnoci: z³/osobê,
z³/odbiorcê/miesi¹c; do stawki op³aty dolicza siê podatek od towarów i us³ug  VAT, w wysokoci okrelonej
odrêbnymi przepisami,
taryfa lub taryfa op³at  zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz warunki ich
stosowania, opracowana na podstawie ustawy i rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie zbiorowego okrelenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków,
taryfowa grupa odbiorców us³ug  odbiorców wyodrêbnionych na podstawie charakterystyki zu¿ycia wody
lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
a tak¿e na podstawie sposobu rozliczeñ za wiadczone
us³ugi,
uchwa³a  uchwa³a Rady Miejskiej w Kêpicach,
urz¹d  Urz¹d Miasta i Gminy w Kêpicach,
urz¹dzenia kanalizacyjne  sieci kanalizacyjne, wyloty
urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania
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cieków do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
urz¹dzenia pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cych siê na
przy³¹czu kanalizacyjnym,
urz¹dzenie wodoci¹gowe  ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody,
us³ugi  kategoria oznaczaj¹ca odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ komercyjn¹ i us³ugow¹ nieobejmuj¹c¹
produkcji b¹d przetwarzania surowców,
ustawa  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
w³aciciel  tak¿e posiadacz samoistny i u¿ytkownik
wieczysty,
wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu
wodoci¹gowym,
zarz¹d  Zarz¹d Miasta i Gminy Kêpice,
zbiorowe odprowadzanie cieków  dzia³alnoæ polegaj¹ca na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków, prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne,
zbiorowe zaopatrzenie w wodê  dzia³alnoæ polegaj¹ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.

1657
UCHWA£A Nr L/268/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie udzielania bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci dla nieruchomoci przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) i art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299)
oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) w zwi¹zku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) Rada Miejska
w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na zastosowanie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoci dla nieruchomoci wykorzystywanych
lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wy³¹cznie na cele mieszkaniowe
w nastêpuj¹cych wysokociach:
 50%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa do
5-ciu lat,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 55%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa od 6
do 10 lat,
 60%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa od 11
do 20 lat,
 65%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa powy¿ej 20 lat,
 99%  przy dokonanej do 31 grudnia 1985 r. jednorazowej op³acie za ca³y okres u¿ytkowania wieczystego.
§2
W przypadku roz³o¿enia op³aty na raty stosuje siê
umowne stawki roczne oprocentowania:
 5%  gdy op³ata bêdzie roz³o¿ona do 5-ciu lat,
 8%  gdy op³ata bêdzie roz³o¿ona powy¿ej 5-ciu lat.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka
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UCHWA£A Nr LXVI/657/2002
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie restrukturyzacji nale¿noci od przedsiêbiorców z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etu Miasta Lêborka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców (Dz. U. z
2002 r. Nr 155, poz. 1287) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obj¹æ restrukturyzacj¹ nale¿noci od przedsiêbiorców
z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych dochody bud¿etu Miasta Lêborka na warunkach i zasadach okrelonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od
przedsiêbiorców, z wyj¹tkiem podatków, które nie s¹
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Restrukturyzacj¹ obejmuje siê równie¿ nale¿noci podatkowe od przedsiêbiorców, dla których organem podatkowym s¹ urzêdy skarbowe, a nale¿noci te stanowi¹
dochód bud¿etu Miasta Lêborka.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3760 

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
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Gdañsk, dnia 25 padziernika 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/9356-34-A/8/2002/II/CW
DECYZJA CZÊCIOWA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144) oraz 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
z dnia 5 wrzenia 2002 r.
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w S³upsku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 011263946
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a na terenie miejscowoci: S³upsk, Dar³owo 
Dar³ówko, Smo³dzino, Czarne, 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 ciep³a:
a) w wysokoci minus 1,17% dla dzia³alnoci w zakresie wytwarzania ciep³a,
b) w wysokoci minus 4,6% dla dzia³alnoci w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, których wysokoæ zosta³a uwzglêdniona w cenach i stawkach
op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2004 r.
UZASADNIENIE
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Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzib¹ w Warszawie, zwanej dalej Agencj¹, zosta³y udzielone koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z
dnia 14 kwietnia 1999 r., zmieniona decyzjami z dnia
22 wrzenia 1999 r. Nr WCC/786A/9356/W/3/99/MJ
oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr WCC/786B/9356/W/3/
2001/MJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/823/9356/
W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmieniona
decyzjami z dnia 22 wrzenia 1999 r. Nr PCC/823A/
9356/W/3/99/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr PCC/
823B/9356/W/3/2001/MJ,
 obrót ciep³em Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z dnia 14
kwietnia 1999 r., zmieniona decyzjami z dnia 22 wrzenia 1999 r. Nr OCC/242A/9356/W/3/99/MJ oraz z dnia
11 lipca 2001 r. Nr OCC/242B/9356/W/3/2001/MJ.
``Zgodnie z za³¹cznikami do udzielonych Agencji koncesji, Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wytwarzaniu
ciep³a w 9 ród³ach ciep³a zlokalizowanych na terenie
miejscowoci S³upsk, Dar³owo  Dar³ówko, Smo³dzino i
Czarne, w których ³¹czna moc zainstalowana wynosi 3,22
MW oraz na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a 2 sieciami
ciep³owniczymi zlokalizowanymi w miejscowoci Smo³dzino i Czarne.
W dniu 6 wrzenia 2002 r., na podstawie art. 61 § 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek
Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹cego w imieniu Agencji zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy zawieraj¹cej ceny i stawki op³at dla
odbiorców zaopatrywanych w ciep³o w miejscowociach
S³upsk, Dar³owo  Dar³ówek, Smo³dzino i Czarne.
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 projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê
warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
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poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich 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 oraz wyci¹g z taryfy zostan¹ skierowane do og³oszenia we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddzia³ Terenowy w S³upsku
ul. B. Westerplatte 64
76-200 S³upsk
2. Leszek Mizieliñski
Wojewoda Mazowiecki
3. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
4. Pan Stanis³aw Wzi¹tek

Wojewoda Zachodniopomorski
5. Oddzia³ Centralny URE
ul. Canaletta 4
00-099 Warszawa
6. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI CZÊCIOWEJ
PREZESA URE
Nr OGD-820/9356-34-A/8/2002/II/CW
z dnia 25 padziernika 2002 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88 poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia³
Terenowy w S³upsku, zwana dalej WAM OT S³upsk,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbior-
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stwem energetycznym,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych
za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 lokalne ród³a ciep³a na paliwo gazowe wytwarzaj¹ce ciep³o pochodz¹ce z przetworzenia gazu ziemnego zaazotowanego, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe:
 Nr 01  przy ul. Arciszewskiego 6 w S³upsku,

 Nr 02  przy ul. Arciszewskiego 11 w S³upsku,
 Nr 03  przy ul. Arciszewskiego 14 w S³upsku,
 Nr 04  przy ul. Arciszewskiego 23 w S³upsku,
 Nr 05  przy ul. Kniaziewicza 3 w S³upsku,
 Nr 06  przy ul. Kasprowicza 6 w S³upsku,
 Nr 07  przy ul. Zwyciêstwa 14 w Dar³owie-Dar³ówku,
 Nr 09  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Jeziornej 9 w Smo³dzinie, wytwarzaj¹ce ciep³o pochodz¹ce z przetworzenia paliwa p³ynnego (olej opa³owy),
wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe,
 Nr 10  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. wierczewskiego 1 w Czarnem, wytwarzaj¹ce ciep³o pochodz¹ce z przetworzenia paliwa p³ynnego (olej opa³owy), wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
WAM OT S³upsk prowadzi dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ 
z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej decyzjami: Nr
WCC/786A/9356/W/3/99/MJ  z dnia 22 wrzenia
1999 r., Nr WCC/786B/9356/W/3/2001/MJ  z dnia
11 lipca 2001 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/823/9356/
W/3/99/MJ  z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej
decyzjami:Nr PCC/823A/9356/W/3/99/MJ  z dnia 22
wrzenia 1999 r., Nr PCC/823B/9356/W/3/2001/MJ 
z dnia 11 lipca 2001 r.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa W.1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 01 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 02 (na potrzeby c.o i c.w.u) dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest zlokalizowane oraz w s¹siednim obiekcie.
Grupa W.3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 03 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.4  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a Nr 04 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.5  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 05 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.6  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 06 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.7  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone
w ródle ciep³a Nr 07 (na potrzeby c.o.) dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w któ-
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rym jest ono zlokalizowane.
Grupa W.9  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a Nr 09 (na potrzeby c.o i c.w.u) dostarczane
jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie,
w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
Grupa W.10  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a Nr 10 (na potrzeby c.o. i c.w.u), dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ
Grupa
odbiorców
W.1
W.2
W.3
W.4
W.5
W.6
W.7
W.9

Stawka op³aty
za ciep³o
z³/GJ
24,13
23,83
26,31
27,33
24,51
24,73
24,65
31,33

WAM OT S³upsk i przez niego eksploatowan¹.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at
 w ujêciu netto:
 w ujêciu brutto*:

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW
9 560,67
8 456,55
9 682,15
9 163,56
6 707,22
4 972,35
6 701,78
10 955,16

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

Cena
za zamówion¹ moc ciepln¹

Cena
za nonik
ciep³a

W.10

z³/GJ
29,69

z³/MW
roczna
rata miesiêczna
57 830,04
4 819,17

z³/m
0,00

Stawka op³aty
abonamentowej

3

z³/punkt pomiarowy
roczna rata miesiêczna
0,00
0,00

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a
z³/MW
roczna
rata miesiêczna
15 698,28
1 308,19

zmienna
z³/GJ
4,50

* ceny i stawki op³at zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug
Grupa
odbiorców
W.1
W.2
W.3
W.4
W.5
W.6
W.7
W.9

Stawka
op³aty za ciep³o
z³/GJ
29,44
29,07
32,10
33,34
29,63
30,17
30,07
38,22

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW
11 664,02
10 316,99
11 812,22
11 179,54
8 182,81
6 066,27
8 176,17
13 365,30

Grupa
odbiorców

Cena
ciep³a

Cena
za zamówion¹ moc ciepln¹

Cena
za nonik
ciep³a

W.10

z³/GJ
36,22

z³/MW
roczna
rata miesiêczna
70 552,65
5 879,39

z³/m
0,00

3

Stawka op³aty
abonamentowej
z³/punkt pomiarowy
roczna rata miesiêczna
0,00
0,00

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a
z³/MW
roczna
rata miesiêczna
19 151,90
1 595,99

zmienna
z³/GJ
5,49

 VAT w wysokoci 22%.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia do
sieci nowego odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania
kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), obo-

wi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ
art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w punkcie 4.2.1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1659, 1660

 3764 

CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez WAM OT S³upsk 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 odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
K. Kuraczyk

1660

Gdañsk, dnia 28 padziernika 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/384-A/10/2002/III/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 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
z dnia 23 lipca 2002 r.
WSPÓLNEGO PRZEDSIÊBIORSTWA PROMEX
T. Ciarkowski, M. Czechowski
Spó³ka jawna

z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190877879
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 = + 4,9%,
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = (-3,0)%,
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 z dnia 21 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
69/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzjami z dnia 7 lutego 2001 r. Nr WCC/69A/384/W/3/2000/RW oraz z dnia
18 marca 2002 r. Nr WCC/69B/384/W/3/2002/MJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 21 wrzenia
1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzjami z dnia 7 lutego 2001 r. Nr PCC/76A/384/W/3/
2000/RW oraz z dnia 18 marca 2002 r. Nr PCC/76B/
384/W/3/2002/MJ, w dniu 23 lipca 2002 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to
Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
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.
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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 i § 27 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Ustalaj¹c wspó³czynnik korekcyjny Xw dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów
zakupu paliw. Natomiast przy ustalaniu wspó³czynnika
korekcyjnego dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto pod uwagê przede
wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów zwi¹zanych z
bie¿¹c¹ eksploatacj¹ elementów infrastruktury s³u¿¹cej
do przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
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 zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, a wyci¹g z taryfy
oraz informacja o decyzji w sprawie jej zatwierdzenia
zostan¹ skierowane do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko  Mazurskiego.
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 we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
i nie wczeniej ni¿ po up³ywie okresu obowi¹zywania
(do dnia 30 listopada 2002 r.) bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie zatwierdzonej decyzj¹ z dnia
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3 sierpnia 2001 r. OGD  820/384-A/12/2001/II/CW, zmienionej decyzj¹ z dnia 30 wrzenia 2002 r. Nr OGD  820/
384-A/4000/15/2001/2002/II/JG.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX"
T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. jawna
ul. Zastawna 1
83-000 Pruszcz Gdañski
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-820/384-A/10/2002/III/JG
Z DNIA 28 PADZIERNIKA 2002 R.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144),
2. 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),
3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiad-
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
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czenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka Jawna z siedzib¹ w
Pruszczu Gdañskim przy ul. Zastawnej 1, zwane dalej
PROMEX,
odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w
przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia
udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych,
obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

Poz. 1660

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
19. warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
Okrelenie róde³ ciep³a Promex:
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
 nr 1  szeæ róde³ ciep³a zlokalizowanych w Pelplinie,
w których ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego lub oleju opa³owego,
 nr 2  piêæ róde³ ciep³a zlokalizowanych w Pelplinie
i miejscowoci Walichnowy (Pólko  Walichnowy),
w których ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego lub oleju opa³owego,
 nr 3  trzy ród³a ciep³a zlokalizowane w miejscowoci
Susz, w których ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 4  ród³o ciep³a zlokalizowane w Mor¹gu przy ulicy
Krzywej 2, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania
paliwa gazowego,
 nr 5  ród³o ciep³a zlokalizowane w miejscowoci ¯abi
Róg gmina Mor¹g, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa p³ynnego  oleju opa³owego
 nr 6  szeæ róde³ ciep³a zlokalizowanych w Mor¹gu
i gminie Mor¹g, w których ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (wêgiel kamienny).
Pozosta³e ród³a ciep³a:
 nr 7  ród³o ciep³a zlokalizowane w Pruszczu Gdañskim przy ulicy Powstañców Warszawy, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy, koks),
 nr 8  ród³o ciep³a zlokalizowane w Straszynie przy
ulicy Spacerowej 22, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 9  ród³o ciep³a zlokalizowane w Cewicach na osiedlu 40-lecia PRL, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 10  ród³o ciep³a zlokalizowane w Siemirowicach
na osiedlu na Skarpie, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 11  ród³o ciep³a zlokalizowane w Pelplinie przy
ul. Wybickiego, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego i oleju opa³owego,
 nr 12  ród³o ciep³a zlokalizowane w Pelplinie przy
ul. Sambora, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego i oleju opa³owego,
 nr 13  ród³o ciep³a zlokalizowane w miejscowoci
Susz przy ul. Dworcowej, w którym ciep³o pochodzi
z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 14  ród³o ciep³a zlokalizowane w Mor¹gu przy ulicy Przemys³owej 20, w którym ciep³o pochodzi z fluidalnego przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 15  ród³o ciep³a zlokalizowane w miejscowoci
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S³onecznik gmina Mor¹g, w którym ciep³o pochodzi
z przetwarzania paliwa p³ynnego  oleju opa³owego.
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PROMEX prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  z dnia 21 wrzenia 1998 r.
Nr WCC/69/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzjami: z dnia
7 lutego 2001 r. Nr WCC/69A/384/W/3/2000/RW oraz
z dnia 18 marca 2002 r. Nr WCC/69B/384/W/3/2002/MJ,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  z dnia 21 wrzenia
1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzjami: z dnia 7 lutego 2001 r. Nr PCC/76A/384/W/3/
2000/RW oraz z dnia 18 marca 2002 r. Nr PCC/76B/
384/W/3/2002/MJ.
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
 W 1.1.1  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 1 w Pelplinie, dostarczane
jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane,
 W 1.1.2  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 2 Pólko  Walichnowy, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych
w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane,
 W 1.1.3  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 3 w Suszu, dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach,
w których s¹ one zlokalizowane,
 W 1.1.4  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnym ródle ciep³a nr 4 w Mor¹gu, dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w
którym jest ono zlokalizowane,
 W 1.1.5  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnym ródle ciep³a nr 5 w ¯abim Rogu gm. Mor¹g,
dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w których s¹ one zlokalizowane,
 W 1.1.6  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 6 w Mor¹gu i gm. Mor¹g,
dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane,
 W 1.2.1  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 7, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.2  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 8, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ PROMEX i przez
niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,

 W 1.2.3  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 9, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.4  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 10, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.5  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 11, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.6  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 12, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.7.1  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 13, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne dzier¿awione i eksploatowane przez PROMEX,
 W 1.2.7.2  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 13, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami dzier¿awionymi i eksploatowanymi przez PROMEX,
 W 1.2.8.1  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 14, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹
przez PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane,
 W 1.2.8.2  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 14, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne dzier¿awione i
eksploatowane przez PROMEX,
 W 1.2.8.3  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 14, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne dzier¿awione i eksploatowane przez PROMEX oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i przez niego eksploatowane,
 W 1.2.8.4  Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a nr 14, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami dzier¿awione i eksploatowane przez PROMEX,
 W 1.2.9 Odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a nr 15, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez
PROMEX.
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1 Bazowe ceny i stawki op³at:
Grupa taryfowa W 1.1.1

Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

7 546,73

9 207,01

z³/GJ

30,57

37,30

1
2

stawki op³at netto
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Grupa taryfowa W 1.1.2
Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

stawki op³at netto

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

5.092,22

6.212,51

z³/GJ

32,63

39,81

1
2

Bazowa stawka op³aty za ciep³o

Grupa taryfowa W 1.1.3
Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

stawki op³at netto

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

6.214,91

7.582,19

z³/GJ

40,73

49,69

stawki op³at netto

1
2

Grupa taryfowa W 1.1.4
Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

5.866,37

7.156,97

z³/GJ

29,30

35,75

stawki op³at netto

1
2

Grupa taryfowa W 1.1.5
Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

8.676,11

10.584,85

z³/GJ

27,85

33,98

1
2

Grupa taryfowa W 1.1.6
Lp.

Rodzaje stawek op³at danej grupy odbiorców

Jednostki miary

stawki op³at netto

a

b
Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹
Bazowa stawka op³aty za ciep³o

c

d

stawki op³at
brutto*
e

z³/MW

11.573,25

14.119,37

z³/GJ

38,39

46,84

1
2

Grupa taryfowa W 1.2.1
Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

Lp.
a

b
roczna
rata miesiêczna

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]

3

Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

3

Ceny i stawki
op³at netto
c
51.684,80
4.307,07

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
63.055,46
5.254,62

19,33

23,58

7,89
15.280,10
1.273,34
4,72
84,00
7,00

9,63
18.641,72
1.553,48
5,76
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
59.733,29
4.977,78
25,32
9,12
17.167,92
1.430,66

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
72.874,62
6.072,89
30,89
11,13
20.944,86
1.745,41

Grupa taryfowa W 1.2.2
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna
rata miesiêczna

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

roczna
rata miesiêczna

4
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5
6

Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

7,80
84,00
7,00

9,52
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
60.497,80
5.041,48

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
73.807,32
6.150,61

22,19

27,07

9,05
18.184,95
1.515,41
5,76
84,00
7,00

11,04
22.185,64
1.848,80
7,03
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
66.293,53
5.524,46
21,67
8,01
24.730,24
2.060,85
5,81
84,00
7,00

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
80.878,11
6.739,84
26,44
9,77
30.170,89
2.514,24
7,09
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
43.165,09

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
52.661,41

rata miesiêczna

3.597,09
27,98
8,58

4.388,45
34,14
10,47

roczna

18.496,05

22.565,18

rata miesiêczna

1.541,34

1.880,43

3,94
84,00
7,00

4,81
102,48
8,54

roczna

Ceny i stawki
op³at netto
c
30.330,57

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
37.003,30

rata miesiêczna

2.527,55

3.083,61

31,37

38,27

Grupa taryfowa W 1.2.3
Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

Lp.
a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]

3

Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]

4
5
6

roczna
rata miesiêczna

3

Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

Grupa taryfowa W 1.2.4
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b
roczna
rata miesiêczna

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

Grupa taryfowa W 1.2.5
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]

4

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

5
6

roczna

Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

Grupa taryfowa W 1.2.6
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]

3
4
5
6

3

Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]

9,56

11,66

Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

12.554,42
1.046,20
4,25
84,00
7,00

15.316,39
1.276,37
5,19
102,48
8,54
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Grupa taryfowa W 1.2.7.1
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b
roczna
rata miesiêczna

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

Ceny i stawki
op³at netto
c
62.808,60
5.234,05
19,84
11,93
7.091,28
590,94
2,87
84,00
7,00

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
76.626,49
6.358,54
24,20
14,55
8.651,36
720,95
3,50
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c

Ceny i stawki
op³at brutto*
d

Grupa taryfowa W 1.2.7.2
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b
roczna

62.808,60

rata miesiêczna

5.234,05

6.358,54

19,84
11,93

24,20
14,55

14.595,60
1.216,30
7,14
84,00
7,00

17.806,63
1.483,89
8,71
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
69.511,06

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
84.803,49

5.792,59
20,86
12,05
12.264,00
1.022,00
2,76
84,00
7,00

7.066,96
25,45
14,70
14.962,08
1.246,84
3,37
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
69.511,06

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
84.803,49

rata miesiêczna

5.792,59
20,86
12,05

7.066,96
25,45
14,70

roczna

14.801,28

18.057,56

rata miesiêczna

1.233,44

1.504,80

7,51
84,00
7,00

9,16
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
69.511,06
5.792,59
20,86
12,05

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
84.803,49
7.066,96
25,45
14,70

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

76.626,49

Grupa taryfowa W 1.2.8.1
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1
2
3
4
5
6

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna

rata miesiêczna
Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

Grupa taryfowa W 1.2.8.2
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]

4

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

5
6

roczna

Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

Grupa taryfowa W 1.2.8.3
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]

roczna
rata miesiêczna
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4
5
6

Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

19.919,66
1.659,97
7,29
84,00
7,00

24.301,99
2.025,17
8,89
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
69.511,06

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
84.803,49

5.792,59
20,86
12,05
23.236,85
1.936,40
10,43
84,00
7,00

7.066,96
25,45
14,70
28.348,96
2.362,41
12,72
102,48
8,54

Ceny i stawki
op³at netto
c
24.751,98

Ceny i stawki
op³at brutto*
d
30.197,42

2.062,67
33,67
7,99
10.677,22
889,77
3,53
84,00
7,00

2.516,45
41,08
9,75
13.026,21
1.085,52
4,31
102,48
8,54

Grupa taryfowa W 1.2.8.4
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1
2
3
4
5
6

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna

rata miesiêczna
Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

Grupa taryfowa W 1.2.9
Lp.

Rodzaje cen i stawek op³at danej grupy odbiorców

a

b

1
2
3
4
5
6

Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna

rata miesiêczna
Bazowa cena ciep³a [z³/GJ]
3
Bazowa cena nonika ciep³a [z³/m ]
Bazowa stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Bazowa stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Bazowa stawka op³aty abonamentowej [z³/punkt
pomiarowy]
rata miesiêczna

* w cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.2.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PROMEX-owi
pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, stawki op³at za us³ugi
przesy³owe dla tego odbiorcy wylicza siê wed³ug
nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B*(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw):Ngppw
Ozpw = (1-B)*(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw):Qgppw
Gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/MW/rok]
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a
cieplnego [z³/GJ]
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi
Os  podan¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW]
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego, za który PROMEX wnosi
op³atê z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie, wed³ug stanu na ostatni
dzieñ roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy [MW]

Oz  podan¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/GJ]
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego odbiorcom zasilanym z wêz³a cieplnego, za który PROMEX wnosi op³atê z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie, w roku poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy[GJ],
Kpw  planowane przez PROMEX koszty (op³aty) z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia
wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³].
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. 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.
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4.3.2. 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 budowlanomonta¿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 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a. niedotrzymania przez PROMEX 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 6
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji we w³aciwym miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani w terminie co najmniej 14 dni
przed dat¹ ich obowi¹zywania.
W³aciciel
M. Czechowski
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Gdañsk, dnia 30 padziernika 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/558-A/14/2002/II/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144)
oraz 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
z dnia 19 lipca 2002 r.
Zak³adów Porcelany Sto³owej Lubiana S.A
z siedzib¹ w £ubianie,
posiadaj¹cych statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190037085,
zwanych w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw = 7,70%,
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = 12,75%.
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
nastêpnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xr = 0,0%,
 dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xr = 0,0%.
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xr, o których mowa w pkt 3  do dnia 30 kwietnia 2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/280/1310/U/3/98/ZJ z
dnia 12 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
WCC/280A/W/5/OGD/2002/KK z dnia 21 padziernika 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/292/1310/U/
3/98/ZJ z dnia 12 padziernika 1998 r., zmienion¹
decyzj¹ Nr PCC/292/S/1310/U/3/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r., w dniu 23 lipca 2002 r. zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustala-
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j¹ 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.
Wysokoæ wspó³czynników korekcyjnych Xr zosta³a
ustalona adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do
zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci koncesjonowanej w nastêpnym roku, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy. Ustalaj¹c wspó³czynniki korekcyjne Xr, w wysokoci okrelonej
w punkcie 3 sentencji decyzji, uwzglêdniono fakt, i¿ poprzednio zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa dla ciep³a zawiera³a ceny i stawki op³at skalkulowane na podstawie zweryfikowanych uzasadnionych kosztów wynikaj¹cych z dokonanej realizacji inwestycji w zakresie przeprowadzonej modernizacji ród³a ciep³a (obni¿enie zainstalowanej mocy ród³a ciep³a), które obecnie i w przysz³oci winny wp³ywaæ na wzrost efektywnoci gospodarowania oraz obni¿enie kosztów prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej. Dodatkowo, ustalaj¹c wysokoæ
wspó³czynników Xr Prezes URE wzi¹³ pod uwagê fakt, i¿
Przedsiêbiorstwo powinno d¹¿yæ do minimalizacji kosztów dzia³alnoci zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o w nastêpnych latach, w stosunku do poprzedniego (pierwszego) roku stosowania taryfy, co zapewni ochronê interesów odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i stawek op³at w okresie ich obowi¹zywania.
Wspó³czynniki korekcyjne Xr Przedsiêbiorstwo stosuje zgodnie z § 28 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c ceny i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyj-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nych Xr, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego,
jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich 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. Zak³ady Porcelany Sto³owej
Lubiana S.A
83-407 £ubiana k/Kocierzyny
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-820/1310-A/14/2002/II/MS
Z DNIA 30 PADZIERNIKA 2002 r.
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
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Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasada wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144);
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053);
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845);
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Zak³ady Porcelany Sto³owej Lubiana S.A. z siedzib¹
w £ubianie, zwane dalej ZPS Lubiana S.A.;
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym;
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a;
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego;
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem;
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie;
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o;

 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy;
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny;
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi;
 K  ród³o ciep³a, zlokalizowane na terenie ZPS Lubiana S.A., wytwarzaj¹ce ciep³o w postaci gor¹cej wody
na potrzeby c.o. i c.w.u., pochodz¹ce z przetworzenia
paliwa gazowego.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZPS Lubiana S.A. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/280/1310/U/3/98/ZJ z
dnia 12 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹ Nr
WCC/280A/W/5/OGD/2002/KK z dnia 21 padziernika 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/292/1310/U/
3/98/ZJ z dnia 12 padziernika 1998 r., zmienionej
decyzj¹ Nr PCC/292/S/1310/U/3/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa L  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a K, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ ZPS
Lubiana S.A. i przez nie eksploatowane.
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Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:
w ujêciu netto:
Symbol grupy
odbiorców

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
60 813,12

L

Symbol grupy
odbiorców

rata miesiêczna
5 067,76

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW ]

L

Cena ciep³a [ z³/GJ]

Cena nonika
ciep³a [z³/m³]

25,35

6,71

roczna

rata miesiêczna

Stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe [ z³/GJ]

11 520,84

960,07

5,03

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata miesiêczna

109,20

9,10

w ujêciu brutto.*
Symbol grupy
odbiorców

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW ]
roczna
74 192,01

L
Symbol grupy
odbiorców
L

14 055,42

Cena nonika
ciep³a [z³/m³]

30,93

8,19

rata miesiêczna
6 182,67

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

Cena ciep³a [ z³/GJ]

rata miesiêczna
1 171,29

Stawka op³aty
zmiennej za us³ugi
przesy³owe
[ z³/GJ]
6,14

Stawka op³aty abonamentowej
[ z³/punkt pomiarowy]
roczna
133,22

rata miesiêczna
11,10

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do
sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. r. Nr 72, poz. 664), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy
odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7
ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie do sieci jest koszt prac projektowych
i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelonych w z³o¿onej w
toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu
norm i cen, o których mowa w pkt 4.2.1.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
 niedotrzymania przez ZPS Lubiana S.A. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor ds. Inwest.
i Utrzym. Ruchu
Cz³onek Zarz¹du
E. Bukowski

Prezes Zarz¹du
K. Wawrzyniak
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 12/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wykazu rzeni, obowi¹zanych do
skupu i przeprowadzania uboju zwierz¹t wymagaj¹cych
uboju z koniecznoci.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
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(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752; z 2001 r. Nr 29, poz. 320
i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wykaz rzeni, obowi¹zanych do skupu i przeprowadzania uboju zwierz¹t  wymagaj¹cych uboju z
koniecznoci  dla powiatów województwa pomorskiego:
1. W powiecie bytowskim:
a) Zak³ad Miêsny NAWAZ s. c.  W³. i Zb. Naczk, ul.
Przemys³owa 1, 77-100 Bytów,
b) Zak³ad Masarski Przetwórstwa Rolnego  Jan Jêdryczka, ul. Jeziorna 7, 77-200 Miastko.
2. W powiecie chojnickim:
a) Zak³ady Miêsne SKIBA  Rzenia w Czersku, ul.
Starego Urzêdu 13,
b) Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego WÊDLINKA 
Rzenia w Czersku, ul. Klaskawska 21.
3. W powiecie cz³uchowskim:
a) Zak³ad Przetwórstwa Rolno-Spo¿ywczego, Zagórki k/Cz³uchowa, H. B. Nies³ony,
4. W powiecie gdañskim:
Rzenia NOWAK w Pruszczu Gdañskim, ul. Krótka 5.
5. W powiecie kartuskim:
a) Rzenia STEK-POL s. c.  M. Skrzypkowski i Z.
Damaszk, Podjazy 8, 83-320 Sulêczyno.
6. W powiecie kocierskim:
a) Wytwórnia Wêdlin  Zbigniew Zabrocki, 83-442
Borsk.
7. W powiecie kwidzyñskim:
a) Rzenia  Andrzej Parafiniuk, ul. Polna 2, 82-400
Sztum.
8. W powiecie lêborskim:
a) RZENICTWO Spó³ka jawna  Antoni i Jaros³aw
Stelmach, Zdrzewno, 84-350 £ebieñ.
9. W powiecie malborskim:
a) Rzenia  Andrzej Parafiniuk, ul. Polna 2, 82-400
Sztum,
b) Zak³ad Przetwórstwa Miêsa  Tadeusz Kamiñski,
ul. Przemys³owa 1, 82-335 Gronowo Elbl¹skie.
10. w powiecie nowodworskim:
a) Rzenia  Andrzej Parafiniuk, ul. Polna 2, 82-400
Sztum,
b) Zak³ad Przetwórstwa Miêsa  Tadeusz Kamiñski,
ul. Przemys³owa 1, 82-335 Gronowo Elbl¹skie.
11. W powiecie puckim:
a) Rzenia-Ubojnia  W³adys³aw G³owienka, ul. Pucka 54, ¯elistrzewo.
12. W powiecie s³upskim:
a) Zak³ad Miêsny  Beata Kaczmarek, Dorota Jaworska, 76-217 Wiklino 2,

13.
14.
15.

16.

17.
18.

b) Zak³ad Masarniczy  Zbigniew Damaszk, ul. Kociuszki 11, 76-220 G³ówczyce,
c) Punkt Ubojowy  Jacek Borkowski, 76-245 Krêpa
22 C,
d) Ubojnia-Masarnia  Ryszard Szymczuk, ul. Sikorskiego 8 B, 76-230 Kêpice,
e) Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego  Ewa i Roman
Kaczmarscy, 76-200 Strzelino.
W powiecie starogardzkim:
a) Rzenia-Masarnia PSS, ul. Kocierska 24, Zblewo.
W powiecie tczewskim:
a) Rzenia  Andrzej Parafiniuk, ul. Polna 2, 82-400
Sztum.
W powiecie wejherowskim:
a) B & A Siewert  Zak³ad Miêsny, Bojano, ul. Partyzantów Kaszubskich 18, 84-207 Koleczkowo,
b) RZENICTWO Spó³ka jawna  Antoni i Jaros³aw
Stelmach, Zdrzewno, 84-350 £ebieñ.
W powiecie sztumskim:
a) Rzenia  Andrzej Parafiniuk, ul. Polna 2, 82-400
Sztum,
b) Zak³ad Przetwórstwa Miêsa  Tadeusz Kamiñski,
ul. Przemys³owa 1, 82-335 Gronowo Elbl¹skie.
W powiecie gdañskim:
a) Rzenia NOWAK ul. Krótka 5 w Pruszczu Gdañskim,.
W powiecie gdyñskim:
a) B & A Siewert  Zak³ad Miêsny, Bojano, ul. Partyzantów Kaszubskich 18, 84-207 Koleczkowo.
§2

Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê powiatowym
lekarzom weterynarii dla danego terenu.
§3
Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
w Gdañsku dla województwa pomorskiego.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty
 w drodze obwieszczenia.
§5
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
S. Kochanowski
Wicewojewoda Pomorski
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