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844
UCHWA£A Nr XXXVI/216/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej o nazwie Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Malborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 46
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (tj Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zm.)  Rada
Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Nadaje siê Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Malborku statutu, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XX/97/96 Rady Gminy w Malborku z dnia 30 padziernika 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Malborku.
§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Malborku.
§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzkiego Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Malborku
M. Idzikowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVI/216/2002
Rady Gminy w Malborku
z dnia 9 padziernika 2002 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W MALBORKU
Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne

ny w dalszej treci Orodkiem jest podleg³¹ Radzie
Gminy jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy w Malborku, powo³an¹ uchwa³¹ Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Malborku z dnia 26 lutego 1990 r.
2. Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku.
§ 2
1. Orodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ teren gminy
Malbork.
2. Orodek posiada siedzibê w Malborku ul. Ceglana 7.
§ 3
Orodek dzia³a na podstawie:
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zm.) oraz innych ustaw i aktów prawnych wykonawczych okrelaj¹cych zadania gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,
 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.),
 Ustawy z 21 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593),
 niniejszego statutu.
§ 4
1. Na czele Orodka stoi Kierownik, który jest odpowiedzialny za ca³okszta³t dzia³alnoci Orodka.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia ustawowo uprawniony
organ Gminy w Malborku.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy wobec kierownika
Orodka wykonuje Wójt Gminy w Malborku.
4. Kierownik Orodka nawi¹zuje i rozwi¹zuje stosunek
pracy z podleg³ymi mu pracownikami zgodnie z Kodeksem Pracy po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Malbork oraz odpowiada za w³aciwe wykonanie powierzonych im obowi¹zków.
Rozdzia³ II  Struktura organizacyjna Orodka.
§ 5
1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
 Kierownik,
 pracownicy socjalni,
 g³ówny ksiêgowy,
 opiekunki socjalne,
 referent.

§ 1

§ 6

1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Malborku zwa-

1. Orodkiem kieruje Kierownik, posiadaj¹cy specjaliza-
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2.
3.
4.
5.

cjê z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej, zatrudniony jako pracownik samorz¹dowy na podstawie
umowy o pracê.
Kierownik Orodka jest kierownikiem Zak³adu Pracy i
Pracodawc¹ w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ i funkcjonowanie Orodka okrela Kierownik w drodze regulaminu
pracy.
W sprawach zwyk³ego zarz¹du kierownik Orodka dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez organ wykonawczy Gminy w Malborku.
Kierownikowi Orodka mog¹ byæ udzielane przez organy Gminy w Malborku pe³nomocnictwa w zakresie
czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d.
§ 7

1. Pracownikiem socjalnym mo¿e byæ osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego lub ukoñczy³a
studia wy¿sze o kierunkach: praca socjalna, polityka
spo³eczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika i psychologia.
§ 8
Zadania pracownika socjalnego:
1. Wspomaganie osób i rodzin wymagaj¹cych pomocy
w osi¹gniêciu mo¿liwie pe³nej aktywnoci spo³ecznej,
2. wspó³dzia³anie z grupami i spo³ecznociami lokalnymi
maj¹ce na celu rozwijanie w nich zdolnoci do samodzielnego rozwi¹zywania w³asnych problemów,
3. organizowanie ró¿norodnych form pomocy, a tak¿e
udzia³ w rozwijaniu infrastruktury odpowiadaj¹cej zmieniaj¹cym siê potrzebom spo³ecznym,
4. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup a
tak¿e przeciwdzia³aniu negatywnym zjawiskom w rodowisku lokalnym.
§ 9
Pracownik socjalny zatrudniony w Orodku i wykonuj¹cy swoje zadania:
1. kieruje siê zasad¹ dobra osób i rodzin którym s³u¿y,
poszanowania ich godnoci i prawa tych osób do samostanowienia,
2. ma obowi¹zek przeciwdzia³ania praktykom niehumanitarnym i dyskryminuj¹cym osobê, rodzinê lub grupê,
3. ma obowi¹zek udzieliæ osobom którym s³u¿y, pe³nej
informacji o przys³uguj¹cym im wiadczeñ i dostêpnych form pomocy,
4. jest zobowi¹zany zachowaæ w tajemnicy informacje
uzyskane w toku czynnoci zawodowych, a tak¿e po
ustaniu zatrudnienia, chyba ¿e dzia³a to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
5. jest zobowi¹zany do podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych.
§ 10
Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeñstwa
przy wykonywaniu swoich zadañ w urzêdach, instytucjach
i innych placówkach, a organy administracji pañstwowej
i samorz¹dowej s¹ obowi¹zane udzieliæ mu pomocy w
zakresie wykonywania tych zadañ.
§ 11
Pracownikowi socjalnemu przys³uguje ochrona praw-
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na przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 12
Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Orodku reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.).
§ 13
1. Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ prowadz¹c¹ gospodarkê finansow¹ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014 ze zm.)
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest roczny
plan finansowy zatwierdzony przez Radê Gminy Malbork.
3. Orodek pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu, a pobrane dochody odprowadzane s¹ na rachunek bud¿etu Gminy.
4. Kontrolê prawid³owoci gospodarki finansowej Orodka sprawuje Skarbnik oraz Wójt Gminy w Malborku.
5. Orodek prowadzi rachunkowoæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy i sporz¹dza na ich podstawie sprawozdawczoæ finansow¹.
6. ród³em przychodów Orodka mog¹ byæ tak¿e dotacje organizacji pozarz¹dowych, prywatnych podmiotów gospodarczych, organizacji charytatywnych itp.
7. Kierownik Orodka wspólnie z g³ównym ksiêgowym
odpowiada za dyscyplinê bud¿etow¹.
Rozdzia³ III  Cel i przedmiot dzia³ania
§ 14
Podstawowym celem Orodka jest wiadczenie pomocy w zakresie zaspakajania niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwianie im bytowania w
warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka, a tak¿e w miarê mo¿liwoci doprowadzenia do ¿yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem poprzez:
1) tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spo³ecznej w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
2) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie
na wiadczenia pomocy spo³ecznej,
3) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
wiadczeñ,
4) pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
5) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹, skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
§ 15
1. Orodek realizuje zadania wynikaj¹ce z powszechnie
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, a w szczególnoci z
ni¿ej wymienionych ustaw:
 z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t.
Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.),
 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi³kach rodzinnych i pielêgnacyjnych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 102
poz. 651 ze zm.),
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 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji (j.t. Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.),
 ustawy z dnia 18 wrzenia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y (Dz. U. Nr 17 poz. 78 ze
zm.).
2. Orodek realizuje swoje zadania w sposób nastêpuj¹cy:
 wspó³pracuje z organizacjami, instytucjami, zwi¹zkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,
 inicjuje zadania spo³eczne maj¹ce na celu poprawê
sytuacji materialnej i ¿yciowej mieszkañców gminy
Malbork,
 podejmuje swoje dzia³ania na wniosek zainteresowanych lub urzêdu,
 wspó³pracuje z jednostkami realizuj¹cymi zadania
pomocy spo³ecznej na podstawie stosownych porozumieñ,
 koordynuje dzia³ania w zakresie pomocy spo³ecznej.
§ 16
Wykonuj¹c swoje obowi¹zki z zakresu pomocy spo³ecznej Orodek realizuje zadania w³asne gminy i zadania
zlecone gminie:
1. Do zadañ w³asnych gminy nale¿y:
 prowadzenie Orodków Wsparcia i Domów Pomocy Spo³ecznej o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i
specjalnych celowych,
 przyznawanie pomocy rzeczowej,
 przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienie,
 inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb gminy.
2. Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym nale¿y:
 udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym,
 wiadczenie us³ug opiekuñczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 pokrywanie wydatków na wiadczenia zdrowotne w szczególnoci osób bezdomnych nie maj¹cych ¿adnego ród³a utrzymania i nie objêtych
ubezpieczeniem zdrowotnym,
 udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
 praca socjalna,
 sprawienie pogrzebu,
 zapewnienie rodków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji wy¿ej wymienionych zadañ.
3. Zadania zlecone gminie obejmuj¹:
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, renty socjalnej,
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

 op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za osoby o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4a
ustawy o pomocy spo³ecznej,
 przyznawanie i op³acanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej
lub ekologicznej,
 przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowego,
 wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego,
 zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy
spo³ecznej b¹d innych ustaw maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin  po zapewnieniu odpowiednich rodków,
 organizowanie i prowadzenie rodowiskowych domów
samopomocy,
 utworzenie i utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej
i zapewnienie rodków na wynagrodzenia dla pracowników realizuj¹cych zadania zlecone wy¿ej wymienione.
§ 17
Zadania statutowe Orodek realizuje za pomoc¹ zatrudnionych pracowników oraz rodków finansowych i przekazanego mienia.
Przy realizacji zadañ statutowych Orodek wspó³pracuje z organami administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej na szczeblu Gminy, Powiatu i Województwa, urzêdami, instytucjami oraz organizacjami spo³ecznymi, kocio³em, zwi¹zkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 18
Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci:
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Malborku
§ 19
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy w Malborku
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

845
UCHWA£A Nr III/70/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 185/15, 185/17, 185/18,
185/19, 185/20, 185/26,185/28 we wsi Skrzeszewo gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
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§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 185/15, 185/17,185/18, 185/19,
185/20, 185/26,185/28 we wsi Skrzeszewo, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 185/15, 185/17, 185/
18, 185/19, 185/20, 185/26, 185/28 we wsi SKRZESZEWO, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik
graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2
USTALENIA OGÓLNE
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj. na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i
zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce dróg,
 granice z³o¿a bilansowego,
 pas ochronny obszaru górniczego  p1,
 pas ochronny obszaru górniczego  p2,
 zieleñ (drzewa, krzewy),
 wjazd na teren eksploatacji,
 przeznaczenie terenów: 1 PE  eksploatacja kruszywa naturalnego; 2 R  uprawy rolne; 01 Kw 
komunikacja wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) przepisach szczególnych: nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
2) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (jt Dz. U. nr 71 z 2000 r poz 838 ze
zm.) oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami (jt Dz. U. nr 46 poz 543 z 2000 r.). Tereny te
stanowiæ mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ
gminy.
§ 3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Teren oznaczony na rysunku plany symbolem 1PE przeznacza siê na funkcje eksploatacji kruszywa naturalnego, dla celów budowlanych i drogowych (teren stanowi obszar górniczy).
Eksploatacja kruszywa naturalnego metod¹ odkrywkow¹, wy³¹cznie w obrêbie terenu oznaczonego na rysunku planu jako granice z³o¿a bilansowego, powy¿ej poziomu wodononego.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Zasady lokalizacji zabudowy:
 dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie budynku tymczasowego, dla celów socjalnych i biurowych.
 wyklucza siê trwa³¹ zabudowê kubaturow¹.
2) Teren oznaczony na rysunku planu jako  pas ochronny obszaru górniczego  p1 przeznacza siê na: zwa³owiska, zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹, drogê
dojazdow¹  stosowanie do potrzeb.
Drogê dojazdow¹ prowadziæ w zachodniej czêci
pasa, z zachowaniem terenu o szerokoci minimum
10 m dla zieleni i zwa³owiska w czêci wschodniej
pasa.
3) Teren oznaczony na rysunku planu jako  pas ochronny obszaru górniczego  p2 przeznacza siê na zieleñ krajobrazowo  izolacyjn¹.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
5) Procent zabudowy: nie ustala siê
6) Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego:
 istniej¹ca zieleñ (drzewa, krzewy)  teren oznaczony na rysunku planu, do zachowania;
 zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej
dzia³alnoci musi byæ ograniczony do granic w³asnoci terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny;
 uci¹¿liwoæ akustyczna wywo³ana prowadzon¹
dzia³alnoci¹ nie mo¿e przekraczaæ 40 dB poza
granicami terenu;
 po zakoñczeniu eksploatacji nale¿y teren zrekultywowaæ w kierunku lenym z ukszta³towaniem
terenu w formie zbli¿onej do naturalnej.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 R przeznacza siê na funkcje upraw rolnych.
Wyklucza siê lokalizacjê obiektów budowlanych (z dopuszczeniem przejcia sieci infrastruktury technicznej).
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
a) ci¹g pieszo  jezdny; szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5m  jak na rysunku planu, nawierzchnia
nieutwardzona, przepuszczalna.
b) Dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do terenu 1
PE z ci¹gu pieszo  jezdnego 01 Kw, przez drogê w
obrêbie dzia³ki nr 184/5 i 184/6 na podstawie umowy u¿yczenia przejazdu i przechodu.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê:
 z sieci wodoci¹gowej;
 lub dowóz wody na miejsce w beczkowozach.
b) Odprowadzenie cieków:
 biotoalety;
 lub odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych z warunkiem udokumentowania wywozu cieków.
c) Zaopatrzenie w ciep³o: przy pomocy energii elektrycznej;
d) Odprowadzenie wód opadowych: w obrêbie terenów;
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej;
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gospodarka odpadami musi byæ zgodna z Ustaw¹ o
odpadach.
8. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
Obszar objêty planem po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody
Straszyn z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego
z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni.
9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci: 0,00%.
10. W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê: zasad podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, linii zabudowy, gabarytów budynków.
§ 4
USTALENIA KOÑCOWE
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ¯ukowo granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§ 5
Traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy i Miasta ¯ukowo nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1 i 2, które wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

846
UCHWA£A Nr III/71/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Tuchom, dzia³ki nr 55/8, 55/9, 55/12, 55/13, 55/18, 55/20, 55/21, w gminie ¯ukowo.

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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ek nr 55/8, 55/9, 55/12, 55/13, 55/18, 55/
20, 55/21 we wsi Tuchom, w gminie ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22  35°
lub 45  50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KD1 oraz jak na rys. planu,
 15 m od KD,
KG  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej nr 20 (szer.
poszerzenia  4 m),
KD  projektowana droga dojazdowa (serwisowa) o
szer. 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
KD1  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m w
liniach rozgraniczaj¹cych
KW1  projektowane dojazdy wewnêtrzne o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
Zi  zieleñ izolacyjna:
a) teren zakrzewiæ.
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3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co
najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
a) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej oraz z projektowanych dojazdów wewnêtrznych za porednictwem projektowanych dróg dojazdowych pod³¹czonych do istniej¹cej drogi lokalnej,
b) nie dopuszcza siê bezporedniego zjazdu z istniej¹cej drogi krajowej nr 20; zjazdy istniej¹ce z drogi
krajowej nr 20 do likwidacji przed zainwestowaniem
pierwszej dzia³ki na terenie objêtym MPZP,
c) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m w terenie niezabudowanym i 10 m w terenie zabudowanym od krawêdzi
jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej 
to jest po rozbudowie),
d) w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi, obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
e) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 20,
f) stan prawny dróg wydzielonych na w/w dzia³kach
powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych,
§ 2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§ 3
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y;
§ 4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹,
§ 5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z pón.
zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/72/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 33/2 i czêci dzia³ki
nr 37 po³o¿onych we wsi ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 33/2 i czêæ
dzia³ki nr 37 po³o¿one we wsi ¯ukowo, gm. ¯ukowo.
§ 2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) 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.ZP  tereny zieleni urz¹dzonej
4.KXP  ci¹g pieszo jezdny
5.Ls  tereny obszarów lenych
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie zagospodarwania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie 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 Burmistrza 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 ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie iwydawanie 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 Szczegó³owy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Wsi ¯ukowo, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy ¯ukowo Nr XXIII/121/92

z dnia 11 czerwca 1992 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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr III/72/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/15
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 33/2 i cz. 37
Powierzchnia: 1,02 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZP- tereny zieleni urz¹dzonej
4.KXP  ci¹g pieszo  jezdny
5.Ls  tereny obszarów lenych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 450 m2, maks. nie
okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 37o-42o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 4m,
6 m, od linii rozgraniczaj¹cych teren 4.KXP
 nieprzekraczalne linie zabudowy 7m od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.ZP i 5.Ls; 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 4.KXP
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
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cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do
oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ
planu
cieki deszczowe: wody opadowe z terenów zabudowanych i dróg odprowadziæ za pomoc¹ istniej¹cego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
przy wykorzystaniu projektowanych zbiorników retencyjnych i po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: poprzez indywidualne nieemisyjne lub
niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanego ci¹gu pieszo  jezdnego
w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji ¯ukowo  Ma³kowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszo  jezdnego 4.KXP  zmienna od 4m do 14m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
 dzia³ka po³o¿ona jest w s¹siedztwie zabytkowego
Zespo³u dawnej papierni; obowi¹zuj¹ warunki
ochrony obszarów i obiektów zabytkowych okrelone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej), ustanowiony decyzj¹ Wojewody 0-V-7226/1/
93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. Wyklucza siê zabudowê
w odleg³oci 100 m od brzegów rzeki, wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Wydzia³em Ochrony
rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia oraz zieleñ rosn¹ce na
terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
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 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami
gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ
zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego
obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 113  Zbiornik ¯ukowski. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji projekt
zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z zak³adem
energetycznym w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
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UCHWA£A Nr III/73/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 73/42 po³o¿onej
w miecie ¯ukowo, gmina ¯ukowo.
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, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. 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 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 73/42 po³o¿on¹ w miecie ¯ukowo, gm. ¯ukowo.
§ 2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny (oznaczone symbolami od 1 do 4) 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).
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.Ls  tereny obszarów lenych
3.KD  droga dojazdowa
4.KX  ci¹g pieszy
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie 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 Burmistrza 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 ¯ukowo,
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 Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla El¿bietowo w ¯ukowie zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr XIII/133/95 z dnia
19 czerwca 1995 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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Rady Miejskiej
w ¯ukowie Nr III/73/2002
z dnia 12 grudnia 2002 r.
MIEJSCOWOÆ ¯UKOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/16
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 73/42
Powierzchnia: 1,41 ha
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3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.Ls  tereny obszarów lenych
3.KD  droga dojazdowa
4.KX  ci¹g pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 20% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 37o-42o
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:  obowi¹zuj¹ca linia zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 3.KD
 nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 3.KD, 4.KX tj. 10 m od obszarów
lenych
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia
o wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z istniej¹c¹ drog¹ osiedlow¹ (Podel¿bietowo)
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 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 3.KD  zmienna od 10 m do 14 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego 4.KX  5 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  poni¿ej 100 m od brzegu rzeki Raduni), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w
Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
z jednoczesnym zabezpieczeniem stoków przed
osuniêciem
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia i zieleñ rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drena¿u, melioracji, itp.) bior¹c pod uwagê
uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie
zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 60% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki
posadowienia
 zainwestowanie terenu musi byæ poprzedzone analiz¹ statecznoci zbocza wykonan¹ kompleksowo
dla terenów 1.MNe, 3.KD, 4.KX oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozj¹
i osuwiskiem
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego
zbiornika wód podziemnych GZWP13-Zbiornik
¯ukowski, obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania dzia³ek pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ w ENERGA Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów; w przypadku skablowania napowietrznych linii
energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy
od linii energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
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UCHWA£A Nr IV/18/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Kocierzyna na rok 2003".
Na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Miasta uchwala, co
nastêpuje:
§ 1
Przyjmuje siê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kocierzyna na rok 2003" stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi oraz
Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od
1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann
Za³¹cznik
do Uchwa³y Miasta Nr IV/18/02
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 18 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA KOCIERZYNA NA ROK 2003
W celu wdro¿enia przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zapobieganiem istnieniu i powstawaniu problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu przyjmuje siê do realizacji nastêpuj¹ce zadania:
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu, w
szczególnoci poprzez:
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a) finansowanie dodatkowych zajêæ terapeutycznych
dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu
b) dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla pracowników lecznictwa odwykowego w celu
podniesienia kwalifikacji
c) uzupe³nienie wyposa¿enia placówek w pomoce i
sprzêt niezbêdne dla prowadzenia zajêæ
d) prowadzenie klubu abstynenta
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,
przede wszystkim poprzez:
a) prowadzenie i finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci
specjalistycznego miejsca pomocy dla ofiar przemocy domowej (doros³ych i dzieci)
b) prowadzenie konsultacji specjalistycznych i innych
form pomocy (psycholog, prawnik, lekarz)
c) edukacja publiczna (ulotki, poradniki, broszury)
d) prowadzenie wietlic profilaktycznych i zatrudnianie
wykwalifikowanej kadry
e) organizowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym
f) udzia³ dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w turnusach
terapeutycznych z jednoczesnym programem szkolnym
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y, w
szczególnoci poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, m³odzie¿y i rodziców
b) propagowanie i prowadzenie zajêæ anga¿uj¹cych
dzieci i m³odzie¿ w alternatywne wobec uzale¿nieñ
formy spêdzania wolnego czasu z ukierunkowaniem
ich aktywnoci na wolnoæ wobec rodków uzale¿niaj¹cych
c) prowadzenie kampanii edukacyjnych
d) prezentowanie sztuk teatralnych i innych przedsiêwziêæ artystycznych propaguj¹cych postawy trzewociowe, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych itp. promuj¹cych wolnoæ
od uzale¿nieñ.
4. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych, miêdzy innymi poprzez:
a) zorganizowanie dostêpu do szkoleñ przedstawicieli

5.

6.

7.

8.

9.

ró¿nych zawodów stykaj¹cych siê w swej pracy z
osobami z problemem alkoholowym i cz³onkami ich
rodzin
b) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji zajmuj¹cych siê cz³onkami rodzin z problemem alkoholowym
c) wspieranie inicjatyw s³u¿¹cych poszerzaniu wiedzy
o zagro¿eniach na³ogami oraz innych dzia³añ propaguj¹cych zajêcia i postawy protrzewociowe.
Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem
przepisów zawartych w art. 13 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz
art. 15 tej¿e ustawy, jak równie¿ wystêpowanie przed
s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Pe³nomocnik ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podejmuj¹ dzia³ania
dotycz¹ce inicjowania i realizacji zadañ ujêtych w Programie.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podejmuje tak¿e czynnoci zmierzaj¹ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od
alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie
lecznictwa odwykowego.
Ustala siê wynagrodzenie za pracê w Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci 10% najni¿szego wynagrodzenia za udzia³ w posiedzeniu. Dla sekretarza Komisji ustala siê wynagrodzenie miesiêczne w wysokoci 40% najni¿szego wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia pochodz¹ ze
rodków przewidzianych w bud¿ecie miasta na profilaktykê i rozwi¹zywanie problemów alkoholowych.
rodki na finansowanie Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pochodz¹ z
op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych w ci¹gu roku
do kasy Urzêdu Miasta.
Poza zadaniami okrelonymi wy¿ej, rodki okrelone
w pkt 7 mog¹ byæ przeznaczone na inwestycje i remonty obiektów niezbêdnych do realizacji programu
oraz zatrudnianie w tym celu niezbêdnej kadry.
Harmonogram dzia³añ zawartych w Programie mo¿e
zostaæ uzupe³niony po przeliczeniu i przeniesieniu do
dzia³u ochrona zdrowia dodatkowych rodków finansowych przeznaczonych na Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2002, a
nie w pe³ni wykorzystanych.

HARMONOGRAM DZIA£AÑ
Cel
1) Zwiêkszenie dostêpnoci
pomocy terapeutycznej dla
osób uzale¿nionych od
alkoholu
2) Udzielanie rodzinom
z problemem alkoholowym
pomocy, a w szczególnoci
ochrony przed przemoc¹
w rodzinie

Strategia

Realizatorzy

finansowanie popo³udniowych zajêæ
terapeutycznych
prowadzenie klubu abstynenta

Poradnia dla Osób
z Problemami Alkoholowymi

Uruchomienie i prowadzenie dzia³alnoci centrum
pomocy spo³ecznej i pomocy doranej dla ofiar
przemocy w rodzinie
zakoñczenie prac remontowo  adaptacyjnych
budynku przy ul. Brzechwy
zakup niezbêdnego wyposa¿enia
zatrudnienie prawnika, psychologa, pedagogów
prowadzenie dzia³alnoci wietlicy profilaktycznej
pokrywanie kosztów zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci

Pe³nomocnik ds. Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej.
Wydzia³y Urzêdu Miasta.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Przewidywany
koszt
31.500 z³.

276.000 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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- zapewnienie rodków finansowych na
dzia³alnoæ i pracê Komisji zgodnie z jej
regulaminem oraz na koordynacjê zadañ przez
Pe³nomocnika Burmistrza (w tym ekspertyzy,
wynagrodzenia, materia³y, szkolenia)
- zapewnienie nale¿ytej obs³ugi technicznej
s³u¿¹cej pe³nej realizacji celów zawartych w
PROGRAMIE.
- udzia³ w turnusach terapeutycznych z
jednoczesnym programem szkolnym.

3) Zapewnienie warunków dla
prawid³owego funkcjonowania
Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, koordynacja
i realizacja PROGRAMU

4) Zapewnienie warunków dla
prawid³owego rozwoju
i socjalizacji dzieci i m³odzie¿y
ze rodowisk zagro¿onych
alkoholem.
5) Prowadzenie profilaktycznej - prezentowanie sztuk teatralnych i innych
dzia³alnoci informacyjnej
przedsiêwziêæ artystycznych propaguj¹cych
i edukacyjnej
podstawy trzewociowe, organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych, integracyjnych itp.
promuj¹cych wolnoæ od uzale¿nieñ

Przewodnicz¹cy Komisji
Wydzia³y Urzêdu Miasta
28.000 z³.

Szko³y podstawowe
8.500 z³.
Szko³y podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne
Pe³nomocnik Burmistrza

6.000 z³.
350.000 z³.
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§ 1

UCHWA£A Nr V/61/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Dla prowadzenia dzia³alnoci handlowej i gastronomicznej wyznacza siê targowiska w Czersku przy ulicach:
Genera³a Hallera i 21 Lutego.

w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.

§ 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 c ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Zatwierdziæ Regulamin Targowisk Miejskich w Czersku
okrelaj¹cy sposób prowadzenia dzia³alnoci na targowiskach o treci zawartej w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.
§ 3

Ustaliæ op³atê administracyjn¹ od wypisów i wyrysów
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 40,- z³.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/238/97 Rady Miejskiej w
Czersku z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego przy
ul. Hallera w Czersku i utraty mocy uchwa³y Nr XXXI/
271/93 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 sierpnia 1993 r. w
sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Dr. Zieliñskiego w Czersku.

§ 2

§ 4

§ 1

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.

§ 3

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr V/60/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyznaczenia targowisk i zatwierdzenia regulaminu targowisk miejskich w Czersku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i
art. 41 ust. 1 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. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z pón.
zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/60/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W CZERSKU
§ 1
1. Targowisko miejskie przy ul. Genera³a Hallera czynne
jest we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do 16.00.
2. Targowisko przy ul. 21 Lutego czynne jest we wtorki i
pi¹tki ka¿dego tygodnia od godz. 6.00 do 14.00.
3. Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz Czerska.
4. Odpowiedzialnymi za prawid³owe funkcjonowanie targowisk s¹ inkasenci zatrudnieni na podstawie umowy
 zlecenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 851
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5. Regulamin targowiska oraz stawki op³aty targowej
umieszcza siê na tablicach og³oszeñ, umieszczonych
na terenie targowisk.
§ 2
1. Na targowisku mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoæ
handlowa i gastronomiczna.
2. Dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna mo¿e byæ prowadzona:
 z pojazdów w formie obwonej (samochody, przyczepy, campingi),
 ze stoisk w formie sta³ej (stragany, wiaty, ³awy, sto³y),
 w formie obnonej (z rêki, z ziemi, wiaderka, kosza
itp.).
§ 3
Dzia³alnoæ na targowisku mog¹ prowadziæ:
1) osoby fizyczne i prawne posiadaj¹ce uprawnienia do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
2) rolnicy i dzia³kowcy,
3) rêkodzielnicy ludowi i artystyczni,
4) zbieracze runa i owoców lenych,
5) osoby sprzedaj¹ce swoje u¿ywane przedmioty,
6) cudzoziemcy posiadaj¹cy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej na terenie Polski.

dzenia prawid³owoci i rzetelnoci wa¿enia, mierzenia i liczenia,
f) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny
dla kupuj¹cego,
g) zachowania porz¹dku i czystoci na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakoñczeniu,
h) poddania siê kontroli przez organa do tego upowa¿nione.
2. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ powinny
posiadaæ pe³n¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ zakresu prowadzonego handlu oraz dokumentu ze zdjêciem potwierdzaj¹cego to¿samoæ osoby handluj¹cej.
3. Osoba sprzedaj¹ca produkty pochodzenia lenego
zobowi¹zana jest do umieszczania przy swoim miejscu sprzeda¿y informacji zawieraj¹cej imiê i nazwisko
oraz adres zamieszkania.
§ 6
Na targowisku zabrania siê:
1) odstêpowania miejsc sprzeda¿y innym osobom bez
zgody inkasenta,
2) zajmowania miejsca do sprzeda¿y na drogach, chodnikach, trawnikach i innych miejscach przeznaczonych
do ruchu lub w sposób hamuj¹cy i utrudniaj¹cy ruch,
3) prowadzenia gier hazardowych,
4) spo¿ywania napojów alkoholowych.

§ 4

§ 7

1. Na targowisku mog¹ byæ sprzedawane towary rolno 
spo¿ywcze i inne z wyj¹tkiem takich artyku³ów jak:
a) napoje alkoholowe,
b) nafta, benzyna, spirytus ska¿ony (denaturat), trucizny i inne materia³y niebezpieczne oraz ³atwopalne,
c) broñ, amunicja, materia³y oraz artyku³y pirotechniczne i wybuchowe, z zastrze¿eniem ust. 3,
d) przedmioty stanowi¹ce wyposa¿enie ekwipunku
wojskowego,
e) pojazdy mechaniczne,
f) inne artyku³y, których sprzeda¿ jest zabroniona na
podstawie odrêbnych przepisów.
2. Handel rodkami spo¿ywczymi mo¿e odbywaæ siê po
spe³nieniu przez handluj¹cych warunków okrelonych
w odrêbnych przepisach.
3. Handel artyku³ami pirotechnicznymi jest dozwolony
wy³¹cznie w czasie i na warunkach okrelonych w odrêbnych przepisach, po uprzednim uzyskaniu zgody
Burmistrza Czerska.

Inkasent zobowi¹zany jest do:
1) wskazania osobom prowadz¹cym sprzeda¿ miejsca jej
prowadzenia,
2) regulowania ruchem pojazdów na targowisku,
3) utrzymania porz¹dku i czystoci na targowisku,
4) czuwania nad przestrzeganiem postanowieñ regulaminu targowiska.

§ 5
1. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹ na targowisku zobowi¹zane s¹ do:
a) przestrzegania regulaminu targowiska,
b) obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie prowadzonej
dzia³alnoci, a w szczególnoci:
 przepisów sanitarnych, porz¹dkowych, weterynaryjnych, przeciwpo¿arowych, dotycz¹cych praw
konsumenta,
 prawa o dzia³alnoci gospodarczej,
c) uzgadniania miejsca sprzeda¿y z inkasentem,
d) wykonywania poleceñ inkasenta,
e) u¿ywania sprawnych urz¹dzeñ pomiarowych z wa¿n¹ legalizacj¹; urz¹dzenia pomiarowe winny byæ tak
u¿ytkowane, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ stwier-

§ 8
1. Od osób prowadz¹cych dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹ pobierana jest dzienna op³ata targowa. Dowodem uiszczenia op³aty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta. Stawki op³aty targowej ustalane s¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Wysokoæ op³at uwidoczniona jest na tablicy og³oszeñ.
3. Warunkiem dopuszczenia sprzeda¿y na targowisku jest
posiadanie dowodu uiszczenia w/w op³aty.
4. Kontrole uiszczania op³aty targowej przeprowadzaj¹
upowa¿nieni pracownicy Wydzia³u Finansowego i
Wydzia³u Organizacyjno  Prawnego Urzêdu Miejskiego.
§ 9
Nie przestrzeganie przepisów:
 porz¹dkowych,
 sanitarnych
 weterynaryjnych
 przeciwpo¿arowych
 dotycz¹cych praw konsumenta
 prawa o dzia³alnoci gospodarczej
bêdzie podstaw¹ do z³o¿enia wniosku o ukaranie w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia. Osoby
naruszaj¹ce postanowienia regulaminu bêd¹ usuniête
z targowiska.
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§ 10

Skargi na pracê inkasenta nale¿y sk³adaæ do Burmistrza.
§ 11
Niniejszy regulamin podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ, usytuowanej na targowisku.
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UCHWA£A Nr V/56/02
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 329 i czêci dzia³ki Nr 331 we wsi S³awki.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, 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, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Somonino
uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Somonino) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/33/89
Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 24, poz. 172, z
pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 329 po³o¿onej
w S³awkach, o powierzchni oko³o 0,62 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: 4 dzia³ki
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6,0 m od granicy z projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ usytuowan¹ w pó³nocno  wschodniej czêci granic opracowania, 8,0 m
od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów
330 i od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 271 oraz od granicy z lasem 15,0 m.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 40o-45o, kalenice dachów usytuowane równolegle do warstwic
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 330 a nastêpnie projektowan¹ drog¹ dojazdow¹
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie dzia³ek,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy,
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ dróg wprowadziæ na dzia³ce szpalery drzew.
Obiekt mieszkalny i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i
zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w
decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 3 sierpnia
1993 r.
KD 1
Funkcja: przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ zakoñczon¹ placykiem manewrowym o wymiarach 12,0 m x 12,0 m. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu 10,0 m.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 852
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KD 2
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntów 330. Szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu do
6,0 m.
2) Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 331 po³o¿onej w S³awkach, o powierzchni oko³o 0,24 ha przeznacza siê na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 2
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: 2 dzia³ki
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 8,0m od granicy z drog¹ gminn¹ Nr ewidencyjny gruntów 330 oraz
od granicy z doga gminn¹ Nr ewidencyjny gruntów
271, 4,0m z pozosta³ych stron
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 40o-45o, kalenice dachów usytuowane równolegle do warstwic
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z istniej¹cej drogi gminnej Nr ewidencyjny gruntów 330,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie dzia³ek,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy,
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ dróg wprowadziæ na dzia³ce szpalery drzew.
Obiekt mieszkalny i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y dotrzymaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ do-

puszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i
zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
 Teren po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w
decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 3 sierpnia
1993 r.
KD 3
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej Nr ewidencyjny gruntów 271. Szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: do 1,5
m od istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, ³¹cznie szerokoæ poszerzenia nie wiêcej ni¿ 5,5m.
§ 2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 329
i czêci dzia³ki nr 331 we wsi S³awki w gminie Somonino
w skali 1: 500, pomniejszony do skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD,
§ 3
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, 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 oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

853
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie uprawiania p³etwonurkowania na wodach
morskich.
Na podstawie art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 poz. 131, z 1994 r.
Nr 27 poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243,
z 1996 r. Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r.
Nr 70 poz. 778, z Z000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129 poz. 1441, Nr 138, poz. 1546,
z 2002 r., Nr 166, poz.1361)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dzenie reguluje sprawy nurkowania na wraki (z
wy³¹czeniem penetracji wnêtrza wraku) i innych form
nurkowania zorganizowanego na obszarach morskich
nale¿¹cych do w³aciwoci terytorialnej Dyrektora
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
2. Przez nurkowanie zorganizowane rozumie siê wszelkiego rodzaju nurkowanie grupowe w celach szkoleniowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
§2
Nurkowania na wraki lub ich pozosta³oci w obszarach
morskich, o których mowa w § 1, mog¹ byæ prowadzone
po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Urzêdu Morskiego
w Gdyni. W celu uzyskania akceptacji nale¿y z wyprzedzeniem nie mniejszym ni¿ 2 dni robocze przed dat¹ planowanego nurkowania z³o¿yæ w Urzêdzie Morskim w
Gdyni informacjê o programie nurkowania, obejmuj¹c¹
w szczególnoci:
1) wspó³rzêdne geograficzne miejsca planowanego
nurkowania, nazwê wraku, obiektu,
2) datê rozpoczêcia i zakoñczenia planowanego nurkowania,
3) nazwê jednostki p³ywaj¹cej i jej armatora, z której
ma byæ prowadzone nurkowanie,
4) port bazowania wymienionej jednostki,
5) cel i zakres prowadzonego nurkowania.
§3
W celu zapewnienia warunków bezpieczeñstwa nurkuj¹cym jednostka p³ywaj¹ca, z której ma byæ prowadzone zorganizowane nurkowanie powinna posiadaæ:
1) drabinkê sztywn¹ lub pomost nurkowy umo¿liwiaj¹cy bezpieczne wejcie do wody oraz powrót p³etwonurka na jednostkê p³ywaj¹c¹ po zakoñczeniu
nurkowania,
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2) ustalony system podjêcia z wody na pok³ad osoby nieprzytomnej i mo¿liwoæ prowadzenia akcji reanimacyjnej na pok³adzie,
3) radiotelefon VHF, telefon komórkowy z wykazem telefonów alarmowych (Morskiego Ratowniczego Centrum
Koordynacyjnego, Krajowego Orodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni i pogotowia ratunkowego),
4) sprzêt medyczny pierwszej pomocy z 1500 l zestawem
tlenowym wraz z zestawem reanimacyjnym oraz instrukcjê pisemn¹ postêpowania przy pierwszej pomocy w wypadku zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia p³etwonurka,
5) flagê A miêdzynarodowego kodu sygna³owego,
umieszczon¹ co najmniej 1 m nad powierzchni¹ wody.
§4
Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni mo¿e zakazaæ
przeprowadzenia nurkowania w przypadku, gdy:
1) zachodzi ryzyko spowodowania zanieczyszczenia
rodowiska morskiego poprzez naruszenie znajduj¹cych siê na wraku substancji szkodliwych dla rodowiska,
2) zachodzi ryzyko natrafienia na zatopion¹ broñ chemiczn¹,
3) zachodzi ryzyko spowodowania eksplozji,
4) wrak podlega szczególnej ochronie kulturowej (gdy
posiada status podwodnego cmentarzyska lub jest
objêty ochron¹ konserwatora zabytku),
5) mo¿e to zagroziæ bezpieczeñstwu ¿eglugi,
6) nie zapewniono warunków bezpieczeñstwa nurkuj¹cym.
§5
Podmioty prowadz¹ce nurkowania obowi¹zane s¹ do:
1) zg³oszenia w³aciwemu terytorialnie kapitanowi portu
wyjcia na nurkowanie z podaniem miejsca nurkowania (wspó³rzêdne geograficzne) oraz przedstawienia
listy imiennej uczestników nurkowania, z podaniem
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeñstwo w czasie
prowadzenia nurkowania na wrakach i jej uprawnieñ,
2) umo¿liwienia s³u¿bom inspekcyjnym Urzêdu Morskiego w Gdyni dostêpu do danych uzyskanych podczas
prowadzonego nurkowania,
3) umo¿liwienie pobytu przedstawiciela Urzêdu Morskiego w Gdyni na pok³adzie statku, z którego prowadzone s¹ nurkowania,
4) nienaruszania konstrukcji wraku lub jego czêci, jak
równie¿ ³adunku bez uzyskania wczeniejszej zgody Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni,
5) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych
dotycz¹cych uprawiania p³etwonurkowania.
§6
Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego zarz¹dzenia podlega karze pieniê¿nej, o której mowa w art. 56
ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. Nr 32, poz.131 z pón. zm.).
§7
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 3 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nurkowañ na wraki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 48, poz. 1179, Dz. Urz. Woj. Warmiñsko - Mazurskiego
Nr 80, poz. 1186).
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Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po uptywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
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ZARZ¥DZENIE Nr 2/2003
Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
z dnia 7 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustanowienia obwodów ochronnych na czas
okrelony.
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o rybo³ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441
oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514), w celu ochrony migruj¹cych na tar³o ryb ³ososiowatych zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1
Ustanawia siê obwody ochronne na czas okrelony,
obejmuj¹ce wody portów: Dar³owo, Dwirzyno, Ko³obrzeg, £eba, Rowy i Ustka.
§ 2
Obwody ochronne, o których mowa w § 1, ustanawia
siê na okres od dnia 15 wrzenia do 31 grudnia ka¿dego
roku.
§ 3
1. W obwodach ochronnych, o których mowa w § 1, niedopuszczalne jest po³awianie ³ososia i troci wêdrownej oraz prowadzenie po³owów w celach sportoworekreacyjnych metod¹ spinningow¹.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siê
w dniu 15 wrzenia i dniu 31 grudnia, je¿eli s¹ one dniami ustawowo wolnymi od pracy.
§ 4
Traci moc Zarz¹dzenie Nr 2/2001 Okrêgowego Inspektora Rybo³ówstwa Morskiego w S³upsku z dnia 10 maja
2001 r. w sprawie ustanowienia okresowych obwodów
ochronnych dla ³ososia i troci wêdrownej oraz ograniczenia sportowego po³owu ryb metod¹ spinningow¹ (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 14 maja 2001 r. Nr 38, poz. 409;
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 31 maja 2001 r.
Nr 17. poz. .331).
§ 5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Okrêgowy Inspektor
Rybo³ówstwa Morskiego
w S³upsku
A. Krawczuk

Gdañsk, dnia 11 kwietnia 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/377-A/15/2003/IV/KK
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. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424) 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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 lutego 2003 r.
Gminy Miastko
prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego
pn. Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Miastku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON P-770510638-90977201-53-2-721-77201
zwanej 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:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw =  3,64%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw= 16,41%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
czerwca 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/300/377/U/1/98/BT z
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dnia 14 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami Nr
WCC/300A/377/W/OGD/2002/BP z dnia 13 wrzenia
2002 r. oraz Nr WCC/300B/377/W/OGD/2002/JG z dnia
20 grudnia 2002 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 14 padziernika
1998 r. Nr PCC/312/377/U/1/98/BT, zmienionej decyzjami Nr PCC/312A/377/W/3/99/RW z dnia 19 padziernika 1999 r. oraz Nr PCC/312B/377/W/OGD/2002/BP z dnia
13 wrzenia 2002 r., w dniu 13 lutego 2003 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. z 1997 r. 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, a tak¿e 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. z 2000 r. 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. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów paliwa
oraz kosztów energii elektrycznej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowiono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  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 i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko- Po³om
Otrzymuj¹:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Miastko
na rêce pe³nomocnika Pana Piotra Mazurka
Dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
ul. Kowalska 2
77  200 Miastko
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80  958 Gdañsk
3. a/a
GMINA MIASTKO
prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
komunalnego zak³adu bud¿etowego pod nazw¹
ZAK£AD ENERGETYKI CIEPLNEJ
z siedzib¹ w Miastku
Taryfa dla ciep³a
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
Nr OGD  820/377-A/15/2003/IV/KK
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424),
 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. z 2000 r. 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. z 2000 r.
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. Gmina Miastko prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad
Energetyki Cieplnej ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko, zwany dalej: ZEC Miastko,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 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 parame-
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trów 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  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.
1.B. Okrelenie opomiarowanych róde³ ciep³a ZEC Miastko zlokalizowanych na terenie Miastka.
 ród³o ciep³a A  przy ul. Kowalskiej 2, w którym ciep³o na potrzeby c.o. i c.w.u. wytwarzane
jest z paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 ród³o ciep³a B -przy ul. Niepodleg³oci 18, w
którym ciep³o na potrzeby c.o. i c.w.u. wytwarzane jest z paliwa sta³ego (wêgiel gruby i mia³ wêglowy),
 ród³o ciep³a C -przy ul. Koszaliñskiej 24, w którym ciep³o na potrzeby c.o. wytwarzane jest z paliwa sta³ego (wêgiel gruby i mia³ wêglowy),
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 ród³o ciep³a D  przy ul. Wielkopolskiej 5, dla
którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1
MW, w którym ciep³o na potrzeby c.o. i c.w.u. wytwarzane jest z paliwa sta³ego (wêgiel gruby).
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZEC Miastko prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/300/377/U/1/98/BT z dnia
14 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami Nr WCC/
300A/377/W/OGD/2002/BP z dnia 13 wrzenia 2002 r.
oraz Nr WCC/300B/377/W/OGD/2002/JG z dnia 20 grudnia 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/312/377/U/1/
98/BT z dnia 14 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami Nr PCC/312A/377/W/3/99/RW z dnia 19 padziernika 1999 r. oraz Nr PCC/312B/377/W/OGD/2002/BP z
dnia 13 wrzenia 2002 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA A-1.  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a A, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ i grupowe wêz³y cieplne, stanowi¹ce
w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowane oraz
zewnêtrzne instalacje odbiorcze za wêz³ami grupowymi,
stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane; pomiar ciep³a dokonywany jest w obiektach.
Symbol
grupy
odbiorców
A-1
A-2
A-3
A-4

roczna
54 280,44
54 280,44
54 280,44
54 280,44

B

75 797,52

C

53 147,40

Symbol
grupy
odbiorców

GRUPA A-2.  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a A, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowane; pomiar
ciep³a dokonywany jest w obiektach.
GRUPA A-3.  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a A, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ ZEC Miastko i przez niego eksploatowane.
GRUPA A-4.  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a A, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC Miastko i
przez niego eksploatowan¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców.
GRUPA B  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a B, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC Miastko i przez
niego eksploatowan¹.
GRUPA C  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a C, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ ZEC Miastko i przez
niego eksploatowan¹.
GRUPA D  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a D, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto:

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
rata miesiêczna
4 523,37
4 523,37
4 523,37
4 523,37

Cena
ciep³a
[z³/GJ]
19,40
19,40
19,40
19,40

Cena
nonika ciep³a
[z³/m3]
15,66
15,66
15,66
15,66

6 316,46

24,25

9,20

4 428,95

19,50

9,52

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

Stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
[z³/GJ]

roczna

rata
miesiêczna

roczna

rata
miesiêczna

A-1
A-2
A-3
A-4

7 532,04
9 572,88
10 076,28
2 278,92

627,67
797,74
839,69
189,91

2,97
3,92
3,81
0,92

107,16
107,16
107,16
107,16

8,93
8,93
8,93
8,93

B

7 070,28

589,19

2,42

107,16

8,93

C

2 821,56

235,13

1,39

107,16

8,93

Symbol
grupy
odbiorców
D

stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
7 174,79

stawka op³aty za ciep³o [z³/GJ]
29,43
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4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto *:
Symbol
grupy
odbiorców
A-1
A-2
A-3
A-4
B

roczna

rata miesiêczna

66 222,14
66 222,14
66 222,14
66 222,14
92 472,97

C

64 839,83

Symbol
grupy
odbiorców
A-1
A-2
A-3
A-4
B
C
Symbol
grupy
odbiorców
D

Cena za zamówion¹ mc ciepln¹ z³/MW]
5 518,51
5 518,51
5 518,51
5 518,51
7 706,08

Cena
ciep³a
[z³/GJ]
23,67
23,67
23,67
23,67
29,59

Cena
nonika ciep³a
[z³/m3]
19,10
19,10
19,10
19,10
11,22

5 403,32

23,79

11,61

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
9 189,09
765,76
11 678,91
973,24
12 293,06
1 024,42
2 780,28
231,69
8 625,74
3 442,30

718,81
286,86
stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
8 753,24

3,62
4,78
4,65
1,12

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
130,74
10,89
130,74
10,89
130,74
10,89
130,74
10,89

2,95
1,70

130,74
130,74

Stawka
op³aty zmiennej
za s³ugi przesy³owe
[z³/GJ]

10,89
10,89

stawka op³aty za ciep³o [z³/GJ]
35,90

*- uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia ZEC Miastko
pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego
tytu³u przez ZEC Miastko zalicza siê do kosztów przesy³ania i dystrybucji ciep³a do odbiorców zasilanych
z tego wêz³a, a stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla
tego odbiorcy wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru.
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, uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/MW/rok],
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a, uwzglêdniaj¹ca 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 zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które ZEC Miastko wnosi op³atê z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [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, w roku poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy, dla odbiorców, zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego
w pomieszczeniu, za które ZEC Miastko wnosi op³atê
z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych
w odrêbnej umowie [GJ],
Kpw  planowane do poniesienia przez przedsiêbiorstwo roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [z³].
4.4.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.4.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie 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 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.4.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofer-
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cie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
pkt 4.4.1.
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:
a) niedotrzymania przez ZEC Miastko standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i
nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.
Z upowa¿nienia
Burmistrza Miasta i Gminy Miastko
Dyrektor
Z-du Energetyki Cieplnej w Miastku
P. Mazurek
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