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1057

latach z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e;
b) analizê potrzeb remontowych i modernizacjê wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali;
c) planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
d) zasady polityki czynszowej;
e) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej.

UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Kobylnica na lata 20032007.

§2

Na podstawie art. 4 ust. 1 art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 11
ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. z pón.
zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:

Mieszkaniowy zasób Gminy Kobylnica sk³ada siê z 26
budynków mieszkalnych i 9 budynków niemieszkalnych,
w których znajduje siê 46 lokali mieszkalnych i 12 lokali
socjalnych.
Do roku 2007 przewiduje siê pomniejszenie zasobu
mieszkaniowego Gminy poprzez sprzeda¿ sukcesywn¹
lokali mieszkalnych ich najemcom na w³asnoæ tj. rocznie oko³o 30% ogólnego zasobu mieszkaniowego. W latach 2003-2007 w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej
przeznacza siê do sprzeda¿y 50 dziatek budowlanych
po³o¿onych w Kobylnicy o ogólnej powierzchni oko³o 4
ha, z przeznaczeniem pod jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe.

§1
1. Uchwa³a okrela:
1) program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2003-2007, który zawiera:
a) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych
§3

HARMONOGRAM ZAMIERZEÑ INWESTYCYJNYCH ORAZ SPRZEDA¯Y SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ

ADRES LOKALU
Kobylnica, ul. G³ówna 1
Lokale mieszkalne nr
Kobylnica ul. G³ówna 3
Lokale nr 5 i 6 (lokale socjalne)

ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNO
REMONTOWE

DATA PLANOWANEJ
SPRZEDA¯Y

Malowanie klatki schodowej

Nie przewiduje siê

Wymiana drzwi
wejciowych od podwórza

Nie przewiduje siê

Kobylnica, ul. G³ówna 5/5
Kobylnica ul. G³ówna 35
Lokale nr 1-6 (lokale socjalne)

2003
Remonty bie¿¹ce

Kobylnica, ul. G³ówna 36a/2

Nie przewiduje siê
2003

Kobylnica, ul. G³ówna 94,
lokale nr 1 i 2

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Kobylnica, ul. G³ówna 60

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Kobylnica, ul. Witosa 1b

2003

Boles³awice, ul. S³upska 51/3

2003

Boles³awice, ul. S³upska 35
Widzino, ul. Krzywa 6, lokale
nr 2, 3, 4, 5

Nie przewiduje siê
Remonty bie¿¹ce

2004

Widzino, ul. G³ówna 29

2004

Widzino, ul. Rzeczna 8

2004

Koñczewo, ul. Szkolna 14

2003
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Koñczewo, ul. Parkowa 3

2003

Zaj¹czkowo 11 lokal nr 3 i 4

2003

£osino, ul. Staromiejska 1

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Lubuñ 47, lokale nr 1, 2, 3

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Lubuñ 32 lokale nr 1 i 2

2003

Luleminko  Maszkowo 4

2005

Lulemino 8

2004

¯elkówko 18 lokal nr 1

2003

Zêbowo 7

2004

Zêbowo 16, lokale nr 2 i 3

2005

Zêbowo 16 lokal nr 4
(lokal socjalny)

Remonty bie¿¹ce

Zêbowo 3, lokale nr 1 i 2

2003

Kwakowo ul. S³upska 5/1

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Kwakowo ul. S³upska 5/2

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Kwakowo ul. Cicha 13, lokale
nr 1,2

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Sycewice, ul. Szkolna 1, lokale
nr 1 i 2

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Sycewice, ul. Sportowa 2/1

Remonty bie¿¹ce

Nie przewiduje siê

Kuleszewo 15/1

2004

Kruszyna 4

2003

Kruszyna 15B, lokale nr 1, 2

Nie przewiduje siê

Kruszyna 5 lokale nr 1 i 2

2005

Sierakowo 28/3

2003

§4
ród³ami finansowania gospodarki mieszkaniowej
bêd¹ wp³ywy z czynszów najmu lokali mieszkalnych, lokali u¿ytkowych oraz rodki uzyskane ze sprzeda¿y tych
lokali, a tak¿e rodki finansowe zaplanowane w bud¿ecie
Gminy na poszczególne lata.
§5
Wójt Gminy nie czêciej ni¿ raz w roku bêdzie ustala³
stawki czynszu za 1 mkw powierzchni u¿ytkowej lokali z
uwzglêdnieniem redniorocznego wzrostu towarów
i us³ug oraz czynników obni¿aj¹cych ich wartoæ u¿ytkow¹, gdy w lokalach wystêpuje brak:
a) wody o 10%,
b) centralnego ogrzewania o 5%,
c) ³azienki o 5%,
d) wc o 10% oraz usytuowanych na poddaszu, ,
e) 5% dla posiadaj¹cych mur pruski.
Podwy¿szanie stawki bazowej czynszu nastêpowaæ bêdzie nie czêciej ni¿ raz w roku, zgodnie z wymogami

okrelonymi w art. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego.
§6
1. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu, o których mowa
w § 5 niniejszej uchwa³y, nie dotycz¹ stawki czynszu za
lokale socjalne.
2. Stawka czynszu za lokal socjalny bêdzie równa 50%
stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w zasobie mieszkaniowym Gminy.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§8
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy w Kobylnicy Nr:
 VIII/52/95 z 26 stycznia 1995 r.,
 XXIV/189/96 z 20 grudnia 1996 r.,
 XV/180/2000 z 22 lutego 2000 r.
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Poz. 1057, 1058, 1059
§9

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1058
UCHWA£A Nr IV/44/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Z op³at o których mowa w ust. 2 zwolnieni s¹ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gminy Kobylnica
4. Stowarzyszenia nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, dzia³aj¹ce na terenie Gminy Kobylnica w celu realizacji zadañ statutowych, zwalnia siê z op³at o których mowa w ust. 1. pkt b).
5. W przypadku wiadczenia praktyk lekarskich stawkê
bazow¹ czynszu okrelon¹ w § 2 ust. 1, obni¿a siê o
50%
§3

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:

1. W przypadku uchylania siê od obowi¹zku opró¿nienia
lokalu po wyganiêciu umowy najmu naliczany bêdzie
czynsz w wysokoci piêciokrotnej stawki umowy.
2. Najemcy, który wykona remont kapitalny lokalu lub
ca³ego budynku mo¿na na jego wniosek obni¿yæ okresowo stawkê czynszu o równowartoæ wykonanego
remontu.

§1

§4

Wprowadza siê na terenie gminy Kobylnica trzy strefy
op³at czynszu za lokale u¿ytkowe:
I strefa  miejscowoæ Kobylnica,
II strefa  Boles³awice, £osino, Widzino, Sycewice
III strefa  pozosta³e miejscowoci
dla ustalenia minimalnych stawek czynszu.

Traci moc uchwa³a nr XXXII/390/2001 z dnia 3 grudnia
2001 r. w sprawie zarz¹du mieniem gminy.

§2

§6

1. Okrela siê minimalne stawki czynszu za najem 1 m²
lokali u¿ytkowych na terenie Gminy Kobylnica, jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
2. Szczegó³owe stawki o których mowa w ust. 1 stanowi¹ stawki wyjciowe do przetargu na najem lokali u¿ytkowych.
3. Og³oszenia o przetargach wraz z informacj¹ o lokalach
u¿ytkowych podawane bêd¹ do wiadomoci publicznej na tablicach og³oszeñ tut. Urzêdu lub w prasie lokalnej na co najmniej 14 dni przed dat¹ przetargu.
4. Ka¿dorazowa zmiana bran¿y od ustalonej z Wójtem
Gminy skutkuje rozwi¹zaniem umowy najmu.
5. W przypadku us³ug aptekarskich, szewskich, fryzjerskich, naprawy AGD  stawkê bazow¹ obni¿a siê o 20%.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 2a

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58
ust. 1, 2 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.,
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:

w sprawie okrelenia zasad zarz¹du mieniem gminy.

1. Ustala siê minimalne stawki za wynajem:
a) sali gimnastycznej na cele sportowe w miejscowociach:
 Kobylnica  40, 00 z³ za 1 godzinê,
 S³onowice  30, 00 z³ za 1 godzinê,
 Sycewice  30, 00 z³ za 1 godzinê,
 Kwakowo  30, 00 z³ za 1 godzinê,
 Koñczewo  30, 00 z³ za 1 godzinê,
b) lokali komunalnych na cele zebrañ oraz imprez towarzyskich organizowanych przez osoby prywatne
oraz podmioty nie bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi gminy 150, 00 z³ za jednorazowe wykorzystanie (do 12 godz.).
2. Stawka okrelona w punkcie a) ustêpu 1 nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 15, 00 z³ w przypadku:
a) wynajmu sali dla m³odzie¿y szkolnej ponad gminazjalnej z wy³¹czeniem okresu ferii i wakacji, w okresie którym sale gimnastyczne dostêpne s¹ bez op³at,
b) wynajmu sali dla stowarzyszeñ sportowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kobylnica.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1059
UCHWA£A Nr IV/49/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 4 lutego 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych
w Sycewicach.

§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. tworzy siê Zespó³ Szkó³
Samorz¹dowych w Sycewicach obejmuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ im. Polskich Noblistów oraz Gimnazjum w Sycewicach, zwany dalej Szko³¹.
§2
Ustala siê obwód Szko³y obejmuj¹cy:
1. Szko³a Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach  miejscowoci:
Sycewice, Miedzno, Komorczyn, Reblinko, Zêbowo
oraz Gaæ i Redencin z terenu gminy S³upsk.

Dziennik Urzêdowy
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2. Gimnazjum w Sycewicach  miejscowoci:
Sycewice, Miedzno, Komorczyn, Reblinko, Zêbowo,
S³onowice, Dobrzêcino, Reblino, Runowo, S³onowiczki, Ciechomice, Wrz¹ca, ciêgnica, Bzowo, Kczewo,
Roz³êka oraz Gaæ i Redencin z terenu gminy S³upsk.
§3
Organizacjê Szko³y okrela Statut nadany przez Radê
Gminy Kobylnica, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y*.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1060
UCHWA£A Nr IV/20/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) oraz art. 124 i art. 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 zm.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255; Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365;
Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Damnica
uchwala, co nastêpuje:

4. Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2003
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* w kwocie 2.702.700 z³
5. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w kwocie
62.000 z³
6. Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy na 2003 r.
przedstawia za³¹cznik Nr 5* w kwocie
287.000 z³
§2
Bud¿et gminy na 2003 rok zamyka siê deficytem w
kwocie 1.537.000 z³ i pokryty zostanie kredytem, po¿yczk¹ oraz wolnymi rodkami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§3
Prognoza d³ugu sporz¹dzona na dzieñ 31 grudnia
2002 r. stanowi za³¹cznik Nr 7*.
§4
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik Nr 8*.
§5
Przychody i wydatki rodka specjalnego stanowi za³¹cznik Nr 9*.
§6
Wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym stanowi za³¹cznik Nr 10*.
§7
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ w wysokoci 700.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek oraz emisji papierów wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu gminy w wysokoci 200.000 z³.
3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy
dzia³ami.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1

§9

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* w kwocie 9.281.820 z³
w tym:
 dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
873.590 z³
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
60.000 z³
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* w kwocie 10.818.820 z³
z tego:
 wydatki bie¿¹ce
8.116.120 z³
w tym: wynagrodzenia
3.854.693 z³
pochodne od wynagrodzeñ
841.807 z³
dotacje
287.000 z³
wydatki na obs³ugê d³ugu
bud¿etu gminy
130.000 z³
 wydatki inwestycyjne
2.702.700 z³
3. Ustala siê zadania z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* w kwocie
873.590 z³

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1061
UCHWA£A Nr IV/24/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dymnicy.
Na podstawie art. 40 ut.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.Dz. U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220;

*) Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.
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Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 11
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85 poz. 539; zm.:Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668;
z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
Rada Gminy Dymnica uchwala, co nastêpuje:

rodku wizerunek or³a, a w otoku napis z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.

§1

1. Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami Biblioteki s¹:
a) Zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców
gminy,
b) Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy,
c) Upowszechnianie wiedzy i nauki,
d) Rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego regionu,

Nadaje siê Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/24/03
Rady Gminy Damnica
z dnia 6 lutego 2003 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy zwana dalej
Bibliotek¹, zosta³a utworzona na mocy Uchwa³y Rady
Gminy XXXIV/230/02 z dnia 27 czerwca 2002 r.
§2
Prawn¹ podstaw¹ funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej jest:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) z pón. zm.
2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123) z pón. zm.
3. Niniejszy statut.
§3
Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Damnica, a terenem jej dzia³alnoci gmina Damnica w województwie
pomorskim.
§4
1. Organizatorem Biblioteki jest Wójt Gminy.
2. Biblioteka jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Damnica.
3. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury i posiada osobowoæ prawn¹.
§5
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§6
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej, zawieraj¹cej po

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§7

§8
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym realizowaniem zadañ statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy.
2. Tworzenie i udostêpnianie w³asnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
3. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych.
4. Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej.
5. Organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
6. Wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i z
bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.
7. Prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej
bibliotek publicznych w gminie.
8. Realizacja innych zadañ uzgodnionych z organizatorem
i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§9
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy Damnica
(po zasiêgniêciu opinii Komisji Owiaty i Spraw Spo³eczno  Socjalnych Rady Gminy Damnica).
§ 10
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej, administracyjnej oraz obs³ugi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
Dyrektor.
§ 11
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelone w odrêbnych przepisach.
§ 12
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

Dziennik Urzêdowy
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§ 13

§1

Bibliotekê stanowi ksiêgozbiór uniwersalny, a tak¿e inne
komórki organizacyjne s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-owiatowych u¿ytkowników.

Ustala siê zasady usytuowania na terenie miasta Malborka miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w
miejscu sprzeda¿y:

§ 14

1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
2. Dzia³alnoæ Biblioteki jest finansowana:
1) z bud¿etu gminy,
2) z dochodów w³asnych,
3) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³.

1. Punkty sprzedaj¹ce napoje alkoholowe przeznaczone
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y mog¹ byæ usytuowane nie bli¿ej ni¿ w odleg³oci 50 m, liczonej wzd³u¿ ogólnodostêpnego ci¹gu
pieszego od wejcia do punktu sprzeda¿y do wejcia
ni¿ej wymienionych obiektów:
a) szko³y,
b) domy kultury,
c) k¹pieliska miejskie,
d) placówki opiekuñczo  wychowawcze,
e) obiekty koszarowe.
2. Sezonowe punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczone do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y t.j.
punkty gastronomiczne dzia³aj¹ce w okresie od 1 maja
do 30 wrzenia, musz¹ posiadaæ bezp³atne toalety dla
konsumentów.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci do 4, 5% alkoholu oraz piwa mog¹ byæ usytuowane na terenie imprez odbywaj¹cych siê na otwartej
przestrzeni, z wy³¹czeniem imprez na boiskach placówek owiatowo  wychowawczych i opiekuñczo 
wychowawczych.

§ 17

§2

1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z zastrze¿eniem ust. 2
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
a) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,
b) za niezwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych,
c) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne

Na terenie miasta Malborka wprowadza siê zakaz sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w
nastêpuj¹cych miejscach:
1) na terenie obiektów sportowych w czasie masowych
imprez sportowych,
2) na placach zabaw,
3) w pomieszczeniach wspólnych budynków (np. na
klatkach schodowych, w piwnicach),
4) na parkingach,
5) na k¹pieliskach,
6) na targowiskach,
7) w barach mlecznych,
8) na cmentarzach,
9) w kioskach z pras¹, na straganach, w namiotach, w
przyczepach kempingowych i innych punktach, na
których postawienie nie uzyskano pozwolenia na budowê z wy³¹czeniem sezonowych punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci instytucji zatwierdzany przez Dyrektora Biblioteki.
§ 16

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18
Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 19
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

1062
UCHWA£A Nr 50/VII/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 5 i 6 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 13 pkt 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.):

§3
Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych wa¿ne w dniu podjêcia uchwa³y zachowuje wa¿noæ do dnia
oznaczonego w zezwoleniu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr 67/IX/99 Rady Miasta Malborka
z dnia 27 maja 1999 r w sprawie szczegó³owych zasad
wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
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na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

nice gminy okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do
statutu.
2. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Tczew.

§6

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Gmina posiada herb.
2. Herbem gminy jest gryf czerwony zwrócony w lewo,
t³o jest zielone (naturalnego rodowiska wiejskiego).
Herb jest symbolem si³y, zrêcznoci i dobrego stra¿nictwa.
3. Wzór herbu zawiera za³¹cznik nr 2 do statutu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

1063
UCHWA£A Nr VI/78/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.:z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) po
zasiêgniêciu opinii Komisji Statutowej  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

§4
Rada nadaje osobie szczególnie zas³u¿onej dla gminy
tytu³ Honorowy Obywatel Gminy Tczew na zasadach
okrelonych w uchwale odrêbnej.
§5
Rada mo¿e przyznaæ osobie zas³u¿onej dla gminy medal Za zas³ugi dla Gminy Tczew na zasadach okrelonych w uchwale odrêbnej.
§6
Status prawny gminy okrela Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa.

STATUT GMINY TCZEW

Dzia³ II. Struktura organizacyjna gminy

Dzia³ I. Postanowienia ogólne

Rozdzia³ I. Organy Gminy

§1

§7

Wyra¿enia u¿yte w Statucie Gminy Tczew oznaczaj¹:
gmina  Gminê Tczew,
rada  Radê Gminy Tczew,
komisja  komisjê sta³¹ Rady Gminy Tczew,
komisja rewizyjna  Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy
Tczew,
przewodnicz¹cy rady  Przewodnicz¹cego Rady Gminy Tczew,
przewodnicz¹cy komisji  Przewodnicz¹cego Komisji
Rady Gminy Tczew,
wójt  Wójta Gminy Tczew,
urz¹d  Urz¹d Gminy Tczew,
gminna jednostka organizacyjna  jednostê bud¿etow¹ lub zak³ad bud¿etowy Gminy Tczew
jednostka pomocnicza  so³ectwo w Gminie Tczew,
gminna osoba prawna  gminna instytucja kultury lub
jednoosobow¹ gminn¹ spó³kê prawa handlowego w
Gminie Tczew,
kierownik  dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej,
so³tys  organ wykonawczy jednostki pomocniczej,
ustawa  ustawê o samorz¹dzie gminnym,
statut  Statut Gminy,
uchwa³a lub uchwa³y odrêbne  inne ni¿ Statut Gminy Tczew, uchwa³y Rady Gminy Tczew,
przepisy odrêbne  ustawy, akty wykonawcze do
ustaw i rozporz¹dzenia Wojewody Pomorskiego z
zakresu prawa administracyjnego,
regulaminy wewnêtrzne  Regulamin organizacyjny
Urzêdu Gminy Tczew i inne regulaminy wydane przez
Wójta Gminy Tczew.
§2

1. Terytorium gminy obejmuje obszar 17.060, 00 ha. Gra-

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Tryb pracy rady i jej organów okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do statutu.
§8
1. Rada wybiera ze swego sk³adu przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady
2. Przewodnicz¹cy, a podczas jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy organizuje pracê rady i prowadzi jej
obrady, tj.:
1) zwo³uje sesje i przewodniczy obradom,
2) zarz¹dza i przeprowadza g³osowania,
3) podpisuje uchwa³y i protokó³y,
4) koordynuje pracê komisji,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez radê w jej imieniu.
§9
1. Przewodnicz¹cy rady zwo³uje pierwsz¹ sesjê rady nowej kadencji oraz przygotowuje projekt porz¹dku obrad, który zawiera okrelenie daty, godziny i miejsca
sesji, zaprasza goci, otwiera sesjê, a nastêpnie przekazuje przewodniczenie obradom najstarszemu wiekiem sporód wybranych radnych obecnych na sesji.
2. Projekt porz¹dku obrad zawiera sprawozdanie wójta
poprzedniej kadencji o stanie gminy.
§ 10
1. Organami rady s¹:komisja rewizyjna oraz komisje sta³e.
2. Zakres zadañ oraz tryb pracy komisji rewizyjnej okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do statutu.
§ 11
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:

Dziennik Urzêdowy
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1) bud¿etu i rozwoju gospodarczego,
2) polityki spo³eczno-owiatowej i rolnictwa.
2. Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoci sprawy:
1) komisji bud¿etu i rozwoju gospodarczego:
a) opiniowanie projektu uchwa³ bud¿etowych,
b) podatków i op³at lokalnych,
c) kontroli wykonania bud¿etu,
d) gospodarowania mieniem komunalnym,
e) maj¹tkowe gminy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du, o którym mowa w ustawie,
f) przejêcia zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej,
g) wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz stowarzyszeniami i zrzeszeniami w kraju i zagranic¹,
h) tworzenia i likwidacji jednostek pomocniczych,
jednostek organizacyjnych i osób prawnych,
2) komisji polityki spo³eczno-owiatowej i rolnictwa
a) owiaty, w tym gimnazjów, szkó³ podstawowych
i przedszkoli,
b) ochrony zdrowia,
c) pomocy spo³ecznej,
d) kultury w tym bibliotek, orodków kultury, wietlic wiejskich,
e) kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
f) polityki prorodzinnej,
g) ³adu przestrzennego,
h) ochrony rodowiska, przyrody oraz gospodarki
wodnej,
i) utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
j) odpadów komunalnych i innych odpadów,
k) lokalnego transportu zbiorowego,
l) targowisk,
³) zieleni i zadrzewieñ,
m) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
n) rolnictwa i lenictwa,
o) nazw ulic i placów publicznych.
3. Sk³ad osobowy komisji ustala rada.Maksymalna liczba cz³onków komisji wynosi 6 radnych.
§ 12
1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt jednoosobowo wykonuje zadania i prowadzi
wszelkie sprawy gminy zastrze¿one do jego wy³¹cznej
w³aciwoci oraz inne sprawy zlecone przez radê.
3. Wójt wydaje:
1) decyzje, postanowienia i zawiadczenia na podstawie przepisów odrêbnych,
2) zarz¹dzenia porz¹dkowe na podstawie ustawy,
3) zarz¹dzenia reguluj¹ce sprawy inne ni¿ okrelone w
pkt 1 i 2 na podstawie przepisów odrêbnych, uchwa³
odrêbnych i regulaminów wewnêtrznych.
§ 13
Wójt jest reprezentantem mienia komunalnego w spó³kach prawa handlowego, których gmina jest udzia³owcem lub akcjonariuszem.
§ 14
Wójt lub osoba upowa¿niona przez radê reprezentuje
gminê w stowarzyszeniach i zrzeszeniach, w tym miêdzynarodowych, do których gmina przyst¹pi³a.

§ 15
Wybór wójta przez radê, o którym mowa w przepisach
odrêbnych (art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.) o
bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z pón. zm.), odbywa siê
na zasadach okrelonych w regulaminie stanowi¹cym
za³¹cznik nr 5 do statutu.
Rozdzia³ II. Jednostki pomocnicze
§ 16
1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze.
2. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ i zniesienie, a tak¿e
zmiana granic jednostki pomocniczej nastêpuje z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) so³ectwo obejmuje obszar co najmniej jednej wsi,
2) rada, wójt oraz zainteresowani mieszkañcy wspólnoty samorz¹dowej uprawnieni do g³osowania na
zebraniu wiejskim w liczbie nie mniejszej ni¿ 50%
posiadaj¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹,
3) podjêcie przez radê uchwa³y, wymaga przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi mieszkañcami wspólnoty samorz¹dowej uprawnionymi do g³osowania na zebraniu wiejskim.Tryb przeprowadzenia konsultacji okrela uchwa³a odrêbna,
4) przebieg granic so³ectwa uwzglêdnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 17
1. So³tys ma prawo i obowi¹zek:
1) uczestniczenia w sesjach rady,
2) zg³aszania wniosków w sprawach dotycz¹cych jednostki pomocniczej.
2. So³tysowi przys³uguje dieta na zasadach okrelonych
uchwa³¹ odrêbn¹.
§ 18
1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone rodki w bud¿ecie gminy
oraz dochody w³asne.
2. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ z zakresu:
edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju infrastruktury komunalnej i inne zadania
o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Dzia³alnoæ jednostek pomocniczych kontroluje komisja rewizyjna
§ 19
1. Rada mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej sk³adniki mienia komunalnego.
2. Jednostka pomocnicza zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹.
3. Jednostka pomocnicza mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na zasadach okrelonych w przepisach
odrêbnych.
§ 20
Wykaz jednostek pomocniczych stanowi za³¹cznik nr 6
do statutu.
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Rozdzia³ III. Gminne jednostki organizacyjne

Dzia³ IV. Jawnoæ dzia³ania organów gminy

§ 21

§ 28

1. Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.
2. Obs³ugê administracyjn¹ i ksiêgow¹ gminnych jednostek organizacyjnych mo¿e prowadziæ urz¹d na podstawie zlecenia. Obowi¹zki g³ównego ksiêgowego
wykonuje wówczas Skarbnik Gminy lub osoba przez
niego upowa¿niona.

1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego dostêpu i korzystania z dokumentów i innych materia³ów wytwarzanych,
przechowywanych i przetwarzanych w gminie w formie pisemnej oraz systemach teleinformatycznych, z
zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Dokumenty zawieraj¹ce dane o charakterze osobowym
s¹ udostêpniane i przekazywane wed³ug zasad okrelonych w przepisach odrêbnych.
3. Nie s¹ udostêpniane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne, którym przyznano klauzulê tajnoci oraz
skarbow¹ wed³ug zasad okrelonych w przepisach odrêbnych.
4. dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne s¹ udostêpniane organom w³adzy i administracji publicznej,
pañstwowym organom kontroli, wymiaru sprawiedliwoci i organom cigania na zasadach okrelonych w
przepisach odrêbnych.
5. Dokumenty i inne materia³y s¹ udostêpniane do wgl¹du w urzêdzie w dniach i godzinach jego pracy.

§ 22
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 7 do statutu.
Rozdzia³ IV.Gminne osoby prawne
§ 23
1. Gmina tworzy gminne osoby prawne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina mo¿e tworzyæ inne gminne osoby prawne na
podstawie przepisów odrêbnych.
3. Gminne osoby prawne prowadz¹ samodzieln¹ i niezale¿n¹ od bud¿etu gminy gospodarkê finansow¹.
§ 24

Dzia³ V. Postanowienia koñcowe

Wykaz gminnych osób prawnych zawiera za³¹cznik nr 8
do statutu.

§ 29

Dzia³ III. Kluby radnych
§ 25
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby.
2. Warunkiem koniecznym i wystarczaj¹cym do utworzenia klubu jest udzia³ w nim co najmniej 5 radnych.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem wy³¹cznie jednego klubu.
4. Utworzenie klubu podlega zg³oszeniu przewodnicz¹cemu obrad na sesji lub pisemnie przewodnicz¹cemu
rady w okresach miêdzy sesjami.
5. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
§ 26
1. Rozwi¹zanie klubu nastêpuje:
1) z up³ywem kadencji rady,
2) decyzj¹ cz³onków klubu,
3) gdy liczba cz³onków jest mniejsza ni¿ okrelona w
§ 26 ust. 2.
2. Zmiana sk³adu klubu lub jego rozwi¹zanie podlega zg³oszeniu przewodnicz¹cemu rady.
§ 27
1. Klub mo¿e przyj¹æ w³asny regulamin organizacyjny.
2. Klub jest uprawniony do sk³adania wniosków i opinii
w zakresie organizacji pracy rady i jej organów.
3. Klub przedstawia stanowisko na sesji rady za porednictwem umocowanego cz³onka klubu.
4. Do posiedzeñ klubu nie stosuje siê przepisów odrêbnych dotycz¹cych jawnoci dzia³ania organów gminy.
5. Radnemu z tytu³u dzia³alnoci w klubie nie przys³uguje
dieta.

Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/176/96 Rady Gminy Tczew
z dnia 16 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczew (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1996 r. Nr 51,
poz. 137. zm.: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2001 r. Nr 67, poz. 803).
§ 30
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik Nr3
do Statutu Gminy Tczew
Regulamin rady i jej organów
Rozdzia³ I. Sesje rady
§1
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesjê zwo³uje, otwiera i przewodniczy obradom przewodnicz¹cy rady, a podczas jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy, zwany te¿ dalej przewodnicz¹cym
obrad.
§2
1. Prawo proponowania spraw do rozpatrzenia na sesji
przys³uguje radnym, Komisji oraz wójtowi.
2. Porz¹dek obrad, miejsce i termin ich rozpoczêcia ustala przewodnicz¹cy rady.
3. O terminie sesji zwyczajnej zawiadamia siê radnych
pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. W zawiadomieniu podaje siê miejsce, dzieñ, godzinê
rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad. Wraz z zawiadomieniem dorêcza siê projekty uchwa³ i inne materia³y.
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5. Zawiadomienie o sesji podaje siê do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicach
og³oszeñ urzêdu i jednostek pomocniczych.
§3
1. Przewodnicz¹cy wraz z wójtem ustalaj¹ listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady uczestnicz¹: wójt, sekretarz, skarbnik
gminy, so³tysi oraz mog¹ uczestniczyæ kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy gminnych osób prawnych i pracownicy urzêdu.
§4
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu, a w wyj¹tkowych przypadkach na dwóch posiedzeniach.
2. Termin drugiego posiedzenia wyznacza przewodnicz¹cy obrad, zawiadamiaj¹c radnych ustnie po zakoñczeniu prowadzonych obrad.
§5
1. Przewodnicz¹cy obrad otwieraj¹c sesjê wypowiada
formu³ê: Otwieram sesjê Rady Gminy Tczew.
2. Obowi¹zkiem przewodniczacego obrad jest stwierdzenie prawomocnoci obrad.W przypadku stwierdzenia
braku wymaganego quorum, przewodnicz¹cy obrad
zamyka obrady i wyznacza nowy termin sesji.
3. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy odczytuje porz¹dek
obrad i stawia pytanie o ewntualny wniosek w sprawie jego zmiany.
§6
W porz¹dku obrad sesji umieszcza siê:
 przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
 interpelacje i zapytania.
§7
1. Radny ma prawo do sk³adania interpelacji i zapytañ.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw wspólnoty samorz¹dowej
o znaczeniu zasadniczym oraz z³o¿onym stanie faktycznym i prawnym. Zapytania dotycz¹ bie¿¹cych spraw
gminy.
3. Interpelacje i zapytania sk³ada siê ustnie na sesji lub
pisemnie, na rêce przewodnicz¹cego w okresie miêdzy sesjami.
4. Na interpelacjê zg³oszon¹ na sesji wójt udziela ustnej
odpowiedzi, a w przypadku, gdy jest to niemo¿liwe,
odpowiedzi pisemnej w ci¹gu 14 dni od jej wniesienia.
5. Na interpelacjê wniesion¹ w okresie miêdzy sesjami
wójt udziela pisemnej odpowiedzi w ci¹gu 14 dni od
jej wniesienia.
6. Na zg³oszone na sesji zapytanie odpowiedzi udziela
wójt lub osoba, do której je skierowano, ust. 3 stosuje
siê odpowiednio.
§8
1. Przewodniczacy obrad prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjje nad
ka¿dym punktem. Ze wzglêdów organizacyjnych, a tak¿e z innych wa¿nych przyczyn, za zgod¹ rady, dopuszczalna jest zmiana kolejnoci rozpatrywanych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionych okolicznociach oraz
w sprawach, o których mowa w § 10, mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹ wójtowi, radnemu lub radcy
prawnemu.

3. Osoby uczestnicz¹ce w sesji nie mog¹ zabieraæ g³osu
bez zezwolenia przewodnicz¹cego obrad.
§9
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce
tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia.
3. Je¿eli treæ wyst¹pienia lub zachowanie mówcy zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d¿ uchybiaj¹ powadze rady,
dobrego imienia organów w³adzy, administracji publicznej, osób fizycznych lub prawnych, przewodnicz¹cy obrad przywo³uje mówcê do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku odbiera mu prawo g³osu.
§ 10
Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków formalnych, a w szczególnoci:
1) stwierdzenia quorum,
2) wyczerpania listy mówców lub kandydatów,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) g³osowania imiennego,
6) przeliczenia g³osów,
7) og³oszenia przerwy,
8) dopuszczalnoci wniosku.
§ 11
1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodnicz¹cy obrad
zamyka dyskusjê i przystêpuje do g³osowania, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Procedura g³osowania rozpoczyna siê od odczytania
projektu uchwa³y.
3. Po zamkniêciu dyskusji wnioskodawca mo¿e wycofaæ
projekt uchwa³y. W takim przypadku przewodnicz¹cy
obrad nie przystêpuje do g³osowania i stwierdza, ¿e
punkt porz¹dku obrad zosta³ rozpoznany.
§ 12
Rada na sesjach podejmuje:
1) uchwa³y,
2) inne owiadczenia woli  zawieraj¹ce stanowisko w
okrelonej sprawie,
3) apele  zawieraj¹ce nie wi¹¿¹ce prawnie wezwanie adresatów zewnêtrznych do okrelonego zachowania,
4) stanowiska w sprawach proceduralnych.
§ 13
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) komisje,
3) kluby radnych,
4) wójt,
5) mieszkañcy wspólnoty samorz¹dowej w sprawach o
których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 statutu.
§ 14
1. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹
3) postanowienia merytoryczne,
4) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
5) w miarê potrzeby:
a) okrelenie ¿róde³ finansowania,
b) czas obowi¹zywania uchwa³y,
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c) okrelenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y.
2. Projekt uchwa³y w formie pisemnej sk³ada siê przewodnicz¹cemu rady wraz z uzasadnieniem obejmuj¹cym
wyjanienie potrzeby i celu podjêcia uchwa³y, przewidywane skutki spo³eczne, gospodarcze i finansowe
oraz opini¹ w zakresie zgodnoci z prawem.
3. Projekt uchwa³y podlega zaopiniowaniu przez wójta
oraz w³aciw¹ komisjê.
4. Projekt uchwa³y sporz¹dza siê zgodnie z zasadmi techniki legislacyjnej okrelonej w przepisach odrêbnych.
§ 15
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 16
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez:
1) podniesienie rêki,
2) protoko³owanie odpowiedzi kolejno wywo³ywanych
radnych (g³osowanie imienne).
2. G³osowanie jawne zarz¹dza, przeprowadza i jego wyniki og³asza przewodnicz¹cy obrad.
§ 17
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie przeprowadza wybrana sporód radnych
3-osobowa komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
3. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania
i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy
obecnoci. Udzia³ w g³osowaniu jest dobrowolny.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 18
W g³osowaniu jawnym i tajnym za g³osy oddane wa¿ne uznaje siê te, które Oddano za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie redaguje treæ wniosku w taki sposób, aby
by³ on jednoznaczny i zgodny z wol¹ wnioskodawcy.
2. Przewodniczacy obrad w pierwszej kolejnoci poddaje pod glosowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami.Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê na
kandydowanie i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
§ 20
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zg³oszono wniosek o jej odrzucenie, w pierwszej kolejnoci g³osuje siê wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y.
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2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych czêci projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci,
z zastrze¿eniem, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki, poprawek tych nie poddaje siê pod glosowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tej samej czêæi projektu
uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci z przyjêtymi zmianami w wyniku wniesionych poprawek.
§ 21
Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
§ 22
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady Gminy Tczew.
§ 23
1. Z sesji rady sporz¹dza siê protokó³ z przebiegu obrad.
2. Protokó³ z sesji zawiera w szczególnoci:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, wskazanie
numeru uchwa³y, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) onotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnosci treæ wyst¹pieñ
lub ich streszczenie teksty zg³oszonych oraz przyjêtych wniosków i poprawek,
6) przebieg glosowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych.
7) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych i zaproszonych osób oraz teksty przyjêtych przez radê
uchwa³ i inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad.
4. Protoko³ sporz¹dza siê w ci¹gu 7 dni od daty odbycia
sesji.
§ 24
1. Protokó³ przyjmuje rada na nastêpnej sesji.
2. Radni mog¹ zg³aszaæ pisemne zastrze¿enia i uzupe³nienia do treci protokó³u (poprawki), najpó¿niej do dnia
sesji, o której mowa w ust. 1.
3. O przyjêciu protokó³u z poprawkami, o których mowa
w ust. 2, decyduje rada.W przypadku nieuwzglêdnienia poprawek radny mo¿e dol¹czyæ do protoko³u pisemne sprostowanie.
§ 25
Przewodnicz¹cy obrad dorêcza wójtowi podpisane
uchwa³y, owiadczenia woli i apele, o których mowa
w § 12 pkt 1-3 w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
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§ 26
1. Obs³ugê administracyjn¹ rady i jej organów wykonuje
pracownik urzêdu.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 prowadzi rejestry:
1) uchwa³, owiadczeñ woli i apeli rady,
2) wniosków i opinii komisji,
3) interpelacji i zapytañ radnych.
Rozdzia³ II. Radni
§ 27
1. Radny w ci¹gu 3 dni od daty zakoñczenia sesji lub posiedzenia komisji usprawiedliwia swoj¹ nieobecnoæ
przewodnicz¹cemu lub przewodnicz¹cemu komisji
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ interesantów w siedzibie urzêdu we wszystkich sprawach
dotyczacych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 28
1. W przypadku uchylania siê przez radnego od wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu przewodnicz¹cy rady sk³ada do rady pisemny wniosek o udzielenie radnemu upomnienia zwanego dalej kar¹ regulaminow¹ oraz o podanie tego faktu do publicznej
wiadomoci.
2. Rada stosuje lub odmawia zastosowanie kary regulaminowej po uprzednim wys³uchaniu radnego.
Rozdzia³ III. Komisje rady
§ 29
Da zadañ komisji sta³ej nale¿¹, w szczególnoci:
1) praca merytoryczna w zakresie spraw, do których zosta³a powo³ana oraz opiniowanie projektów uchwa³ w
tych sprawach,
2) opiniowanie i rozpoznawanie spraw przekazanych
przez radê, zg³oszonych przez radnych i wójta,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) kontrola wykonania uchwa³ rady.
§ 30
1. Komisje dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez radê do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Przewodnicz¹cy komisji co najmniej raz do roku przedstawia na sesji rady sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
§ 31
1. Komisja obraduje na posiedzeniach w obecnoci co
najmniej po³owy jej sk³adu.
2. Obradami i pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy
komisji  a w razie jego nieobecnoci z-ca przewodnicz¹cego komisji, w razie nieobecnoci z-cy, senior komisji.
3. Posiedzenia komisji przebiegaj¹ na zasadach przyjêtych dla obrad rady.
4. Uchwalone opinie i wnioski komisja przedk³ada wójtowi.
§ 32
1. Komisje rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia
zwo³ywane przez przewodnicz¹cego rady, który jest
przewodnicz¹cym obrad.

2. Komisje obraduj¹ w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu komisji.
§ 33
1. O terminie i proponowanym porz¹dku posiedzenia
komisji przewodnicz¹cy komisji, po uzgodnieniu z przewodnicz¹cym rady, zawiadamia cz³onków komisji,
wójta oraz inne osoby, których obecnoæ na posiedzeniu jest niezbêdna z uwagi na przedmiot rozpatrywanej sprawy.Zawiadomienie o posiedzeniu podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ w urzêdzie.
2. Porz¹dek posiedzenia przyjmuje komisja na wniosek
przewodnicz¹cego komisji.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Tczew
Regulamin Komisji Rewizyjnej
§1
1. Sk³ad osobowy komisji rewizyjnej ustala Rada.
2. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu.
3. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwo³uje jej przewodnicz¹cy, w tym w sprawach, o których mowa w ust. 2 § 2
na wniosek przewodnicz¹cy rady.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej s¹ jawne.
5. Rozstrzygniêcia komisji rewizyjnej zapadaj¹ w formie
uchwa³.
6. Uchwa³y komisji rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
§2
1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania kontrolne i opiniodawcze okrelone w ustawie i uchwa³ach Rady na
podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego
przez Radê.
2. Komisja rewizyjna rozpatruje skargi na dzia³alnoæ
Wójta, jednostek pomocniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedk³ada Radzie wnioski w przedmiocie sposobu ich za³atwienia.
§3
1. Zadania, o których mowa w ust. 1 § 2, polegaj¹ na badaniu dzia³alnoci podmiotów kontrolowanych w oparciu o kryteria legalnoci, gospodarnoci i celowoci.
2. Zadania, o których mowa w ust. 2 § 2, polegaj¹ na badaniu stanu faktycznego i dokumentów, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Dzia³u VIII Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
§4
1. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej pisemnie zawiadamia podmiot kontrolowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie póniej ni¿ na 7 dni przed podjêciem
czynnoci kontrolnych.
2. W zawiadomieniu okrela siê przedmiot i zakres kontroli.
3. Ust. 1 i 2 maj¹ odpowiednie zastosowanie do czynnoci, o których mowa w ust. 2 § 2.
4. Nie jest wymagane odrêbne upowa¿nienie dla cz³onka
komisji rewizyjnej na prowadzenie czynnoci kontrolnych.
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1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolê w siedzibie
podmiotu kontrolowanego.
2. Podmiot kontrolowany zapewnia komisji rewizyjnej w
trakcie czynnoci kontrolnych niezbêdn¹ pomoc.
3. Podmiot kontrolowany udziela komisji rewizyjnej ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz udostêpnia dokumenty zwi¹zane z przedmiotem kontroli, z zastrze¿eniem
ust. 4.
4. Podmiot kontrolowany mo¿e odmówiæ udostêpnienia
komisji rewizyjnej dokumentu wy³¹cznie z przyczyn
okrelonych w przepisach odrêbnych, odrêbnych w
szczególnoci z uwagi na ochronê danych osobowych,
informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej. Odmowa udostêpnienia dokumentu w ka¿dym przypadku
wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego za bezpodstawn¹ odmowê z³o¿enia wyjanieñ lub udostêpnienia dokumentu oraz utrudnianie w inny sposób czynnoci
kontrolnych podlega odpowiedzialnoci s³u¿bowej.
6. Komisja rewizyjna o zaistnieniu okolicznoci faktycznych, o których mowa w ust. 5, zawiadamia niezw³ocznie Wójta.
7. W przypadku zaistnienia okolicznoci faktycznych, o
których mowa w ust. 5, w trakcie kontroli dzia³alnoci
Wójta lub jednostki pomocniczej Rada mo¿e odpowiednio:
1) zawiadomiæ organ nadzoru na podstawie przepisów
ustawy,
2) wyst¹piæ z wnioskiem do Wójta o zastosowanie wobec So³tysa sankcji przewidzianej w Uchwale Rady
.. .
8. Komisja rewizyjna kontroluj¹c finansowanie zadañ w³asnych gminy z zakresu kultury jest uprawniona do ¿¹dania od dyrektora osoby prawnej ustnych i pisemnych wyjanieñ oraz udostêpnienia dokumentów dotycz¹cych udzielonych dotacji na dzia³alnoæ statutow¹.
§6
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu od
udzia³u w czynnociach, o których mowa w § 2, je¿eli
wyniki kontroli lub sposób za³atwienia skargi mog¹ dotyczyæ praw lub obowi¹zków jego ma³¿onka, zstêpnych,
wstêpnych, krewnych w linii prostej, powinowatych,
przysposobionych lub innych osób bliskich gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie co do jego bezstronnoci.
2. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej niezw³ocznie zawiadamia Przewodnicz¹cego Rady o przyczynach wy³¹czenia cz³onka komisji rewizyjnej.
3. Do czasu rozstrzygniêcia przez Radê sprawy wy³¹czenia cz³onka komisji rewizyjnej czynnoci kontrolnych
nie podejmuje siê.
§7
1. Komisja rewizyjna sporz¹dza z przeprowadzonych
czynnoci, o których mowa w § 2, protokó³ w terminie
7 dni od ich ukoñczenia.
2. Protokó³ zawiera:
1) z czynnoci, o których mowa w ust. 1 § 2:
 nazwê i siedzibê podmiotu kontrolowanego oraz
dane osobowe jego kierownika,
 sk³ad osobowy komisji rewizyjnej prowadz¹cej
czynnoci kontrolne,

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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 okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 czas trwania czynnoci kontrolnych,
 ustalenia faktyczne komisji rewizyjnej,
 wnioski (ustalenia pokontrolne) komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli,
 zastrze¿enia podmiotu kontrolowanego,
 wykaz za³¹czników,
2) z czynnoci, o których mowa w ust. 2 § 2:
 dane osobowe osoby sk³adaj¹cej skargê,
 sk³ad osobowy komisji rewizyjnej rozpoznaj¹cej
skargê,
 zwiêz³y opis ustalonego przez komisjê rewizyjn¹
stanu faktycznego,
 opiniê prawn¹,
 ocenê komisji rewizyjnej w zakresie zasadnoci
skargi,
 wykaz za³¹czników.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji rewizyjnej bior¹cy udzia³ w czynnociach, o których mowa
w § 2.
Do protoko³u za³¹cza siê zdanie odrêbne cz³onka komisji rewizyjnej bior¹cego udzia³ w czynnociach kontrolnych w zakresie ustaleñ pokontrolnych.
Komisja rewizyjna przyjmuje protokó³ uchwa³¹ i dorêcza go podmiotowi kontrolowanemu, Przewodnicz¹cemu Rady, Przewodnicz¹cym komisji sta³ych oraz Wójtowi.
Podmiot kontrolowany mo¿e w terminie 7 dni od dnia
dorêczenia protoko³u za³o¿yæ uzasadnione pisemne za³o¿enia.
Komisja rewizyjna uchwa³¹ rozstrzyga o uwzglêdnieniu lub nieuwzglêdnieniu zastrze¿eñ.
Komisja rewizyjna sporz¹dza projekt wyst¹pienia pokontrolnego, które zawiera:
1) wyszczególnienie ustalonych nieprawid³owoci w
dzia³alnoci podmiotu kontrolowanego,
2) zobowi¹zanie podmiotu kontrolowanego do usuniêcia w okrelonym czasie stwierdzonych naruszeñ
prawa,
3) zobowi¹zanie podmiotu kontrolowanego do przeprowadzenia niezbêdnych zmian organizacyjnych
i innych czynnoci faktycznych lub prawnych w celu
zapobie¿enia wyst¹pienia nieprawid³owoci w jego
dzia³aniu w przysz³oci,
4) wskazanie okolicznoci uzasadniaj¹cych ewentualn¹ odpowiedzialnoæ s³u¿bow¹, materialn¹ lub porz¹dkow¹ osób bezporednio odpowiedzialnych za
stwierdzone naruszenie prawa,
5) zakrelenie terminu, w którym podmiot kontrolowany udzieli odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
§8

1. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej na najbli¿szej sesji
Rady przedk³ada pisemne sprawozdanie z czynnoci,
o których mowa w § 2
Sprawozdanie zawiera odpowiednio:
1) zwiêz³e przedstawienie ustaleñ z przeprowadzonej
kontroli oraz wnioski,
2) zwiêz³e przedstawienie stanu faktycznego ustalonego w zwi¹zku z rozpoznawan¹ skarg¹ oraz proponowany sposób jej za³atwienia.
2. Protokó³ i projekt wyst¹pienia, o którym mowa w § 7,
stanowi¹ integraln¹ czêæ sprawozdania.
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Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Tczew

§9
1. Rada przyjmuje sprawozdanie w ca³oci lub je odrzuca.
2. Rada przyjmuj¹c sprawozdanie upowa¿nia Przewodnicz¹cego Rady do:
1) skierowania wyst¹pienia, o którym mowa w § 7, do
podmiotu kontrolowanego,
2) zawiadomienia osoby sk³adaj¹cej skargê o sposobie jej za³atwienia.
3. Rada odrzucaj¹c sprawozdanie zleca komisji rewizyjnej, na kolejnej sesji, ponowne przeprowadzenie czynnoci, o których mowa w § 2, ustala ich zakres oraz
wi¹¿¹ce wytyczne w przedmiocie oceny przedstawionego w sprawozdaniu stanu faktycznego.
4. Rada ponownie odrzucaj¹c sprawozdanie dokonuje
w³asnej oceny ustalonego przez komisjê rewizyjn¹ stanu faktycznego. Ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§ 10
W sesjach rady, o których mowa w § 9 bierze udzia³
kierownik podmiotu kontrolowanego.
§ 11
Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia o terminach sesji,
o których mowa w § 9, osobê sk³adaj¹c¹ skargê.
§ 12
Do czynnoci kontrolnych, o których mowa w ust. 3
art. 18 a ustawy, nie stosuje siê § 4, § 5 ust. 5  8, § 7
ust. 2 pkt 2, ust. 4, ust. 7 i ust. 8, § 8  § 11.
§ 13

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

W sprawach nieregulowanych stosuje siê regulamin
Rady.

1. Przewodnicz¹cy rady podaje w prasie lokalnej i regionalnej og³oszenie o terminie wyboru wójta najpó¿niej
na 14 dni przed dniem wyboru.
2. Wójt jest wybierany z nieograniczonej liczby kandydatów nie mniejszej ni¿ dwu.
3. Kandydat na stanowisko wójta zobowi¹zany jest do
z³o¿enia w zamkniêtej kopercie wymaganych dokumentów i koncepcji kierowania gmin¹ w terminie 7 dni od
dnia og³oszenia w prasie.
4. Otwarcie kopert, przes³uchanie kandydatów i wybór
wójta nastêpuje na sesji rady.
5. Prawo zadawania pytañ kandydatom oraz g³os w dyskusji przys³uguje wy³¹cznie radnym.
6. Wybór odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy: do kolejnych tur g³osowania przechodz¹ kandydaci, którzy
otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
7. Procedurê wyboru powtarza siê, gdy ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wymaganej przepisami odrêbnymi wiêkszoci g³osów w ostatniej turze g³osowania.
W takim przypadku zastrze¿enie, o którym mowa w
ust. 2, nie ma zastosowania.

Ba³dowo
Boroszewo
Czarlin
Czatkowy
Dalwin
D¹brówka
Gniszewo
Goszyn
Lubiszewo
£ukocin
Malenin
Ma³¿ewko
Ma³¿ewo
Miecin
Mi³ob¹dz
Rokitki
Rukosin
Stanis³awie
Swaro¿yn
Szczerbiêcin
Szpêgawa
liwiny
Tczewskie £¹ki
Turze
Wêdkowy
Zaj¹czkowo
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Tczew

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Tczew
REGULAMIN WYBORU WÓJTA

So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urz¹d Gminy Tczew
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³
Gimnazjum w D¹brówce
Gimnazjum w Gniszewie
Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Turzu
Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Swaro¿ynie
Szko³a Podstawowa w Lubiszewie
Szko³a Podstawowa w Mi³ob¹dzu
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy Tczew
WYKAZ GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Swaro¿ynie

1064
UCHWA£A Nr VII/45/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi
komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
nieczystoci na terenie miasta Ustki.
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Na podstawie art. 6 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê górne stawki op³at za us³ugi wiadczone przez
gminê w razie koniecznoci przejêcia za w³aciciela nieruchomoci obowi¹zku usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych z terenu miasta Ustki:
1) za wywóz nieczystoci sta³ych lub p³ynnych przez
podmioty posiadaj¹ce stosowne zezwolenie lub
gminne jednostki organizacyjne:
a) 70,00 z³/m3 za odpady usuwane z pojemników,
kontenerów, boksów lub altanek mieciowych,
b) 90,00 z³/m3 za odpady luzem usuwane z niezabezpieczonej powierzchni ziemi oraz odpady masowe np. gruz budowlany, zanieczyszczona ziemia,
itp.,
c) 70,00 z³/m3 za odpady wielkogabarytowe,
d) 370,00 z³/sztukê porzuconego wraku samochodowego,
e) 70,00 z³/kurs za wywóz nieczystoci p³ynnych
przez uprawnione jednostki pojazdem o pojemnoci beczki 4,5 m3,
2) za jednorazowe sprz¹tanie chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci  stawka 1,00 z³/m 2 powierzchni oczyszczonego chodnika,
3) za jednorazowe usuniêcie niegu, lodu, b³ota i innych zanieczyszczeñ w okresie zimowym  stawka
2,50 z³/m2 chodnika przy rêcznym usuwaniu zanieczyszczeñ,
4) za jednorazowe usuniêcie niegu, lodu, b³ota i innych zanieczyszczeñ w okresie zimowym  stawka
3,00 z³/m2 chodnika przy mechanicznym usuwaniu
zanieczyszczeñ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1065
UCHWA£A Nr VII/46/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie szczegó³owych wymagañ i warunków utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Ustki.
Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622; Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369;
Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 272; Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)
po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspek-

Dziennik Urzêdowy
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tora Sanitarnego Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie miasta Ustki, jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Trac¹ moc uchwa³y:
1) uchwa³a Nr II/6/97 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustki,
2) uchwa³a Nr IV/23/97 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
22 maja 1997 r. w sprawie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Ustki,
3) uchwa³a Nr VI/26/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/
23/97 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 22 maja 1997 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/46/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 marca 2003 r.
SZCZEGÓ£OWE ZASADY UTRZYMANIA
CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE MIASTA USTKI
Spis treci:
1. ROZDZIA£ 1  Postanowienia ogólne.
2. ROZDZIA£ 2  Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czystoci na nieruchomociach oraz terenach
u¿ytku publicznego.
3. ROZDZIA£ 3  Rozliczanie us³ug w zakresie postêpowania z odpadami komunalnymi i nieczystociami ciek³ymi.
4. ROZDZIA£ 4  Prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej
na wiadczeniu us³ug w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
5. ROZDZIA£ 5  Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych.
6. ROZDZIA£ 6  Deratyzacja nieruchomoci.
7. ROZDZIA£ 7  Odpowiedzialnoæ karna.
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroæ w za³¹czniku jest mowa o:
1) ustawie u.c.p.  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pón.
zm.),
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2) ustawie o odpadach  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z pón. zm.),
3) odpadach komunalnych drobnych  nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy
o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ
zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci,
5) odpadach rolinnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania
publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia rolinnego z targowisk i cmentarzy,
6) w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami,
7) przedsiêbiorstwie wywozowym  nale¿y przez to rozumieæ gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo upowa¿nione, w rozumieniu przepisów
ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach do wiadczenia us³ug w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opró¿niania
i transportu nieczystoci ciek³ych,
8) nieruchomoci s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoci  nale¿y przez to rozumieæ w szczególnoci: urzêdy administracji, zak³ady opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szko³y i placówki w rozumieniu przepisów o systemie owiaty, placówki
kulturalno  owiatowe, obiekty handlowo  us³ugowe, orodki wypoczynkowe i sanatoryjne, obiekty sportowe.
2. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt 3-9 s¹ zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.
§2
1. Zasady niniejsze obowi¹zuj¹:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³ prawny ma gmina.
2. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoæ lokali, obowi¹zki w³aciciela nieruchomoci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoci¹
wspóln¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85,
poz. 388 z pón. zm.) lub w³acicieli lokali, je¿eli zarz¹d
nie zosta³ wybrany.

ROZDZIA£ 2
Wymagania w zakresie utrzymania
porz¹dku i czystoci na nieruchomociach
oraz terenach u¿ytku publicznego
§3
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania na jej terenie czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego
stanu sanitarno-higienicznego.
2. W³aciciele nieruchomoci lub inne podmioty wskazane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego
uprz¹tniêcia ze niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika bezporednio przyleg³ego do nieruchomoci.
3. Obowi¹zek okrelony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych
czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoci.
§4
1. Obowi¹zek utrzymania czystoci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoci
powinien byæ realizowany w szczególnoci przez:
1) oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w odpowiednim miejscu czytelnych tabliczek informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoci,
2) usuwanie zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoci (podwórza, przejcia, bramy, zieleñce, itp.) oraz
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci bezporednio do nich przyleg³ych,
3) usuwanie zanieczyszczeñ (zamiatanie, zbieranie,
zmywanie) z czêci przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku w budynkach wielolokalowych, np.: korytarze, klatki schodowe, strychy, itp.,
4) pielêgnowanie zieleñców i kwietników (koszenie
i grabienie trawników, odchwaszczanie),
5) usuwanie suchych drzew i krzewów  po uprzednim
uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Ustki,
6) utrzymanie we w³aciwym stanie technicznym i estetycznym elewacji obiektów budowlanych i ogrodzeñ nieruchomoci.
2. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze niegu, lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ powinien byæ realizowany przez:
1) odgarniêcie niegu, lodu lub b³ota w miejsce niepowoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów,
2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ chodnika, przy czym piasek lub
inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyn
jego zastosowania,
3) uprz¹tniêcie zanieczyszczeñ z chodników i ich u³o¿enie w pryzmy tam, gdzie jest to mo¿liwe, w sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów lub gromadzenie ich w pojemnikach do tego
celu przeznaczonych (je¿eli s¹ ustawione),
4) niezgarnianie niegu, lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê i sk³adania pod drzewami.
§5
1. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹
obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub w obiek-
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tach pojemników na odpady i ich opró¿nianie z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
98, poz. 602 z pón. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej  przedsiêbiorców
korzystaj¹cych z takich przystanków.
§6
Na nieruchomociach lub ich czêciach takich, jak
chodniki, podwórka, zieleñce, itp.:
1) zakazuje siê mycia pojazdów mechanicznych; mycie mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki
odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone bêd¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami niniejszych zasad; w
szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do
ziemi,
2) zakazuje siê dokonywania wymiany olejów i p³ynów
w pojazdach mechanicznych,
3) zakazuje siê wykonywania napraw blacharsko  lakierniczych oraz konserwacji pojazdów mechanicznych,
4) dorane naprawy i regulacje samochodów mog¹ siê
odbywaæ tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych przez w³aciciela nieruchomoci i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w
pojemnikach do tego przeznaczonych,
5) zakazuje siê spalania wszelkich odpadów.
§7
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci powinny byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszym
za³¹czniku, natomiast nieczystoci ciek³e w zbiornikach
bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom
wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoci z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.).
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych; szczegó³owe zasady postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ odrêbne przepisy, zawarte w ustawie o odpadach.
3. Odpady inne ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, powstaj¹ce
na terenie nieruchomoci nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami okrelaj¹ odrêbne przepisy, zawarte w ustawie o odpadach.
§8
1. W celu utrzymania porz¹dku i czystoci w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
drobnych poprzez ich zakup, wydzier¿awienie od
przedsiêbiorstwa wywozowego lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorstwem
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wywozowym; pojemnoæ pojemników lub kontenerów winna byæ dostosowana do wielkoci nieruchomoci, iloci przebywaj¹cych osób, prowadzonej
dzia³alnoci,
2) wyposa¿enia nieruchomoci w szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe przeznaczone do gromadzenia nieczystoci p³ynnych z urz¹dzeñ sanitarnych; wszelkie inne rozwi¹zania musz¹ odpowiadaæ wymogom
okrelonym w przepisach odrêbnych,
3) przy³¹czenia nieruchomoci do sieci kanalizacji sanitarnej, jeli istnieje taka mo¿liwoæ,
4) utrzymywania pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w nale¿ytym stanie porz¹dkowym, sanitarnym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez przeszkód i nie
powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników,
5) gromadzenia odpadów komunalnych wy³¹cznie w
pojemnikach lub kontenerach,
6) usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstaj¹cych na terenie, nieruchomoci.
2. Iloæ niezbêdnych pojemników o okrelonych pojemnociach, w jak¹ powinna byæ wyposa¿ona nieruchomoæ okrela siê w oparciu o:
1) redni roczny wskanik objêtociowy nagromadzenia odpadów z roku poprzedniego na nieruchomoci,
2) liczbê sta³ych mieszkañców nieruchomoci,
3) wymagan¹ czêstotliwoæ opró¿niania, okrelon¹ wg
ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Przy przyjêciu normatywów okrelonych w ust. 2 niniejszego paragrafu wywóz odpadów winien odbywaæ
siê z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu pojemników, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym, ale z czêstotliwoci¹ co najmniej:
1) komunalnych drobnych  co najmniej raz w tygodniu,
2) selektywnie zbieranych  co najmniej raz w tygodniu, a w okresie sezonu letniego minimum dwa razy
w tygodniu,
3) nieczystoci ciek³ych  z czêstotliwoci¹ uzgodnion¹ z zarz¹dc¹ stacji zlewnej oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowego i wyp³ywowi
tych nieczystoci do ziemi i wód gruntowych.
4. Je¿eli objêtoæ pojemników nie wystarcza na przyjêcie rosn¹cej iloci odpadów komunalnych drobnych,
nale¿y zamówiæ ustawienie dodatkowych pojemników
b¹d zwiêkszyæ czêstotliwoæ wywozu. Zg³oszenia dokonuje w³aciciel nieruchomoci do przedsiêbiorstwa
wywozowego ³¹cznie ze zobowi¹zaniem ponoszenia
dodatkowych kosztów.
§9
1. Pojemniki nale¿y ustawiaæ:
1) w granicach nieruchomoci w miejscu:
a) trwale oznaczonym,
b) posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê,
zabezpieczon¹ przed zbieraniem siê wody i b³ota,
c) ³atwo dostêpnym wywozowego,
2) w sposób niepowoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub
osób trzecich.
2. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czystoci i porz¹dku.
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3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci.
4. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów okrelonych w niniejszym za³¹czniku; szczegó³owe zasady selektywnej zbiórki odpadów powinny
zostaæ ustalone w umowie z przedsiêbiorstwem wywozowym.
§ 10
1. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany zapewniæ
pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp
do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie
pojemników bez nara¿enia na szkodê ludzi, budynków
b¹d pojazdów.
2. Obowi¹zki okrelone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci
ciek³ych.
3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady, drogi i dojcia, czas i miejsce wystawienia pojemników oraz warunki techniczne tych miejsc podlegaj¹ uzgodnieniu z
przedsiêbiorstwem wywozowym wiadcz¹cym us³ugi
w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
4. Za utrzymanie czystoci miejsc gromadzenia odpadów
odpowiada w³aciciel nieruchomoci, za od miejsca
pobrania odpadów do miejsca opró¿nienia, w³¹cznie z
tymi miejscami, przedsiêbiorstwo wywozowe wiadcz¹ce us³ugi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
§ 11
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿lu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoci
gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych, w tym tak¿e odpadów rolinnych.
3. Obowi¹zki okrelone w ust. 1-2 stosuje siê odpowiednio do pojemników na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach u¿ytku publicznego.
§ 12
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez osoby do tego uprawnione i usuwane
jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym.
ROZDZIA£ 3
Rozliczanie us³ug w zakresie postêpowania
z odpadami komunalnymi i nieczystociami ciek³ymi
§ 13
1. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów.
2. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach okrelonych w ustawie u.c.p. dowodów usuniêcia ustalonej iloci odpadów w sposób zgodny z postanowie-

niami u.c.p. i przechowywania ich przez okres jednego roku.
3. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do udzielania przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla ustalenia treci umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami okrelonymi w niniejszym za³¹czniku.
4. Naruszenie przepisów utrzymania czystoæ przez w³acicieli nieruchomoci upowa¿nia Gminê Miejsk¹ Ustka do wykonania zastêpczego na koszt w³aciciela nieruchomoci po uprzednim pisemnym wezwaniu do niezw³ocznego wykonania obowi¹zków.
5. Górne stawki op³at za zastêpcze wykonanie obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci w zakresie utrzymania
czystoci ustala Rada Miejska w Ustce w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 14
1. Stawki op³at za zbiórkê i transport oraz odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych ustalane s¹ w drodze umowy z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne zezwolenie na wiadczenie takich
us³ug.
2. Stawki op³at za zbiórkê i transport oraz odzysk lub
unieszkodliwienie odpadów selektywnie gromadzonych przez w³acicieli nieruchomoci ustalane s¹ w
drodze umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym posiadaj¹cym stosowne zezwolenie na wiadczenie takich us³ug.
ROZDZIA£ 4
Prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej
na wiadczeniu us³ug w zakresie usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
§ 15
1. Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych zobowi¹zane s¹ uzyskaæ
zezwolenie, w formie decyzji administracyjnej, Burmistrza Miasta Ustki.
2. Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych zobowi¹zane s¹ zawrzeæ
na wniosek w³aciciela nieruchomoci umowê na wywóz odpadów komunalnych oraz prowadziæ rejestr
wiadczonych us³ug zawieraj¹cy:
1) nazwisko lub nazwê w³aciciela nieruchomoci,
2) adres nieruchomoci, z której pochodz¹ odpady,
3) datê wiadczonej us³ugi,
4) iloæ wywiezionych, przyjêtych do wykorzystania lub
unieszkodliwiania oraz sk³adowania odpadów komunalnych sta³ych i p³ynnych,
5) numer dowodu zap³aty za wiadczon¹ us³ugê.
3. Podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych powinny wspó³uczestniczyæ we wdra¿aniu na terenie miasta Ustki systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tworzyæ
bodce sk³aniaj¹ce w³acicieli do segregacji odpadów
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci stanowi¹cych
ich w³asnoæ, np.: poprzez ró¿nicowanie ceny wiadczonych us³ug.
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ROZDZIA£ 5
Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych

ROZDZIA£ 6
Deratyzacja nieruchomoci

§ 16

§ 19

1. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w
szczególnoci do niepozostawiania ich bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym b¹d na terenie
ogrodzonym, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê z niego zwierzêcia.
2. Zakazuje siê szczucia psami lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla
cz³owieka lub zwierzêcia.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Ustki:
1) I-szy termin: od 15 marca do 15 kwietnia ka¿dego
roku,
2) II-gi termin: od 15 wrzenia do 15 padziernika ka¿dego roku.
2. O terminie akcji deratyzacji bêdzie ka¿dorazowo informowaæ obwieszczenie wywieszane na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Ustce oraz na s³upach og³oszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 17

1. Do obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci w zakresie
deratyzacji nale¿y w szczególnoci:
1) powiadomienie mieszkañców o terminach prowadzonej akcji deratyzacji; wywieszenie znaków ostrzegawczych; poinstruowanie mieszkañców o obowi¹zkach i sposobie postêpowania w trakcie trwania akcji,
2) zabezpieczenie magazynów ¿ywnociowych, zak³adów paszowych, itp. przed dostêpem gryzoni,
3) trzymanie w zamkniêciu zwierz¹t domowych, pouczanie dzieci o skutkach zatrucia i nie pozostawiania ich bez opieki,
4) wy³o¿enie trutki w miejscach ma³o uczêszczanych
i trudno dostêpnych dla ludzi i zwierz¹t domowych,
5) zebranie i dostarczenie do unieszkodliwiania na koszt
w³aciciela nieruchomoci do zak³adu unieszkodliwiania padliny zwierz¹t znalezionych po okresie zbierania trutek.
2. W³aciciele nieruchomoci s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoci zobowi¹zani s¹ do zawarcia
umowy na wykonanie czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem akcji deratyzacji ze specjalistycznym
przedsiêbiorstwem deratyzacyjnym w terminie dwóch
tygodni od dnia og³oszenia terminu akcji deratyzacji;
pozostali w³aciciele mog¹ przeprowadziæ akcjê deratyzacji we w³asnym zakresie zakupuj¹c trutkê w specjalistycznych punktach sprzeda¿y.
3. Ca³kowity koszt przeprowadzenia akcji deratyzacji ponosi w³aciciel nieruchomoci.

1. Na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego psy
mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy i w kagañcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w
miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e
pies ma kaganiec, a w³aciciel (opiekun) ma mo¿liwoæ
sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewo¿enie zwierz¹t rodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewonika.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z
wyranego oznakowania dokonanego przez w³aciciela
nieruchomoci (placówki lub obiektu).
§ 18
1. W³aciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ
na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach
budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e
na terenach nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów na pla¿ê zachodni¹
od falochronu do trzeciego mola oraz na pla¿ê
wschodni¹ od falochronu do ostatniego zejcia na pla¿ê
za wie¿¹ widokow¹  przez ca³y rok.
4. Psy obronne, grone i u¿ywane do pilnowania nieruchomoci nale¿y zabezpieczyæ przed przypadkowym
wydostaniem siê na zewn¹trz nieruchomoci.
5. Poruszaj¹ce siê po terenie miasta psy bez opiekuna
bêd¹ traktowane jako bezpañskie.
6. Bezpañskie psy bêd¹ sukcesywnie wy³apywane
i umieszczane w schronisku dla zwierz¹t; psy umieszczone w schronisku w³aciciel mo¿e odebraæ w terminie 7 dni po op³aceniu ustalonych przez kierownika
schroniska op³at za przewóz i przechowywanie oraz za
okazaniem dowodu szczepienia.
7. Pad³e zwierzêta powinny byæ zbierane przez w³acicieli
i dostarczane do unieszkodliwiania na koszt w³aciciela
do zak³adu utylizacji padliny; informacji dotycz¹cych adresów zak³adów unieszkodliwiania udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Ustce.

§ 20

§ 21
W przypadku masowego wyst¹pienia gryzoni Burmistrz
Miasta Ustki mo¿e og³osiæ przeprowadzenie deratyzacji
w ka¿dym innym terminie.
ROZDZIA£ 7
§ 22
Naruszenie obowi¹zków zawartych w powy¿szych
przepisach powoduje odpowiedzialnoæ karn¹. Postêpowanie w takich sprawach toczy siê wed³ug przepisów
Kodeksu postêpowania w sprawach wykroczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3

UCHWA£A Nr VII/47/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 marca 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie zmiany uchwa³y nr I/3/2001 Rady Miejskiej
w Ustce z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrêbie miasta Ustki obszaru p³atnego parkowania niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia sposobu ich pobierania w
okresie od 01 czerwca do 30 wrzenia.
Na podstawie § 2, § 3, § 4, § 5 i § 6 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U.
Nr 51, poz. 608 z pón. zm.), po zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe w S³upsku Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr I/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
25 stycznia 2001 r. zmienionej uchwa³ami: Nr V/21/2001
z dnia 31 maja 2001 r. oraz Nr XIII/76/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) nazwê uchwa³y zastêpuje siê now¹ nazw¹ o brzmieniu:
w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w
obrêbie miasta Ustki obszaru p³atnego parkowania
niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia
sposobu ich pobierania,
2) w § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Okrela siê obszar p³atnego parkowania niestrze¿onego wyznaczony ulicami: Chopina w
ca³oci, Len¹ od Mickiewicza do Chopina,
¯eromskiego od Chopina do Limanowskiego, Zaruskiego, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.,
3) w § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
wprowadza siê z dniem 1 maja 2003 r. op³aty za
parkowanie na obszarze, o którym mowa w ust. 1
i ustala siê zasady ich pobierania, jak w za³¹czniku
nr 2 do niniejszej uchwa³y,
4) w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y cyt. wy¿ej wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) dodaje siê w ust. II pkty 5 i 6 o treci:
5) 2 z³  za ka¿d¹ godzinê parkowania w okresie
od 1 maja do 22 czerwca, wy³¹cznie w dni wi¹teczne i w dni ustawowo wolne od pracy,
6) 3 z³  za ka¿d¹ godzinê parkowania w okresie
od 23 czerwca do 30 wrzenia, ,
b) dodaje siê w ust. V pkt 19 o treci:
19) op³aty pobierane bêd¹ przez osoby upowa¿nione przez operatora parkingu po³o¿onego
w obszarze p³atnego parkowania niestrze¿onego.,
5) w uchwale Nr 1/3/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia
25 stycznia 2001 r. § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego..
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1067
UCHWA£A Nr VI/46/2003
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 31 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr III/19/2002 Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó. zm.). art. 15 i 19 ust. 1 a i 2 ustawy z dnia
12 stycznia o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
z 2002 r. poz. 84 z pó. zm.)
§1
Zmienia siê treæ za³¹cznika nr 1 Uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej, w czêci dotycz¹cej okrelenia inkasentów dokonuj¹cych poboru op³aty targowej w poszczególnych so³ectwach na
terenie gminy Czarna D¹brówka.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Gminy Czarna D¹brówka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
otrzymuje brzmienie:
Poboru op³aty targowej w poszczególnych
so³ectwach na terenie gminy Czarna D¹brówka
dokonuj¹:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bochowo  Teresa Pob³ocka
Czarna D¹brówka  Wojciech Lis
Jasieñ  W³adys³aw Sobisz
Jerzkowice  Ryszard Lis
Karwno  Stanis³aw Paschilk
Kleszczyniec  Roman Wêsierski
K³osy  Jaros³aw Domaszk
Kotuszewo  Józef Duda
Kozy  Józef Krause
Kartkowo  Ryszard Dawidowski
Mikorowo  Emilia Tutkowska
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mydlita  Franciszek Zielonka
No¿yno  Zbigniew Nasfeter
No¿ynko  Zygmunt Lewandowski
Otnoga  Jerzy Piotrowski
Rokiciny  Franciszek Kropid³owski
Rokitki  Halina Mielewczyk
Rokity  Zbigniew Wierzowiecki
Unichowo  Kazimierz Szczegielniak
Wargowo  Stanis³aw Bia³ek

1068
UCHWA£A Nr VI/47/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 31 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr X/48/99 Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie okrelenia stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatków stanowi¹cych dochody gminy.
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pó. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z pó. zm.)
§1
Zmienia siê treæ § 1 Uchwa³y Nr X/48/99 Rady Gminy
w Czarnej D¹brówce z dnia 30 kwietnia 1999 r., który otrzymuje brzmienie:
Na inkasentów podatków stanowi¹cych dochody gminy powo³uje siê so³tysów poszczególnych so³ectw za wyj¹tkiem so³ectwa Bochowo, gdzie okrela siê inkasenta
Pani¹ Teresê Pob³ock¹ zam. Bochowo.
§2
Zmienia siê treæ w punkcie 1 za³¹cznika nr 1 do Uchwa³y Nr X/48/99 Rady Gminy w czarnej D¹brówce z dnia
30 kwietnia 1999 r. Punkt 1 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y
Nr X/48/99 Rady Gminy w Czarnej D¹brówce z dnia
30 kwietnia 1999 r. otrzymuje brzmienie:
1. Inkasent so³ectwa Bochowo  5, 10%.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1069
UCHWA£A Nr II/7/2003
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
w Stegnie
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du za 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 69
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i § 6 pkt 11 statutu Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego z dnia 30 wrzenia
1998 r. Nr 22, poz. 150), Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej oraz opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, udziela siê absolutorium dla Zarz¹du za 2002 rok*.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja
w Stegnie
M. Ranoszek
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UCHWA£A Nr XXXIII/68/02
Rady Gminy w Miko³ajkach Pomorskich
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i atr. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) , w zwi¹zku z art. 21
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê sposób gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy i zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
§2
Ilekroæ w uchwale powo³ane s¹ artyku³y bez bli¿szego
okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).
§3
1. W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wchodz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy i s¹ po³o¿one na jej terenie.
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokal
mieszkalny po³o¿ony w Miko³ajkach Pom. przy
ul. Dzierzgoñskiej 4, który bêdzie wynajmowany na czas
trwania stosunku pracy.
§4
1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarz¹dza Zak³ad Gospodarki Komunalnej z wy³¹czeniem lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach placówek owiatowych.
2. Lokale przydziela Zarz¹d Gminy kieruj¹c siê postanowieniami niniejszej uchwa³y.
3. Zarz¹d Gminy na zasadach okrelonych w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y ustala nie czêciej ni¿ dwa
razy w roku stawkê czynszu miesiêcznego za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego, bior¹c pod
uwagê czynniki wp³ywaj¹ce na obni¿enie wysokoci
czynszu takie jak: stan techniczny budynku, po³o¿enie
budynku w gminie i wyposa¿enie lokalu w urz¹dzenia
techniczne.
4. W zasobie mieszkaniowym gminy ustala siê czynsz dla
nastêpuj¹cych rodzajów lokali:
a) lokali mieszkalnych najmowanych na czas nieoznaczony,
b) lokali socjalnych,
c) lokalu mieszkalnego najmowany na czas oznaczony.
§5
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej dokonuje przegl¹du
obiektów, szacuje koszt remontów oraz przygotowuje
projekt planów rzeczowo  finansowych remontów
obiektów.
2. Do podstawowego zakresu robót remontowych wykonywanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej nale¿¹:
 roboty budowlane,
 roboty dekarsko  blacharskie
 remonty kapitalne mieszkañ.
3. Remonty budynków finansowane s¹:
 z dotacji z bud¿etu gminy
 z wp³ywów czynszu za lokale mieszkalne.
§6
1. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych z zasobów gminy odbywaæ siê bêdzie na zasadach okrelonych odrêbnymi
przepisami.
2. Ze sprzeda¿y wy³¹czone s¹ lokale mieszkalne mieszcz¹ce siê w budynkach u¿ytecznoci publicznej tj. szko³a, przedszkole i inne, z których nie mo¿na wydzieliæ
odrêbnej nieruchomoci.
§7
1. W zasobie mieszkaniowym gminy Zarz¹d Gminy wydziela lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w
art. 2, ust. 1, pkt 5 ustawy, które bêd¹ najmowane jako
lokale socjalne.
2. Zgodnie z art. 23, ust. 4 ustawy stawka czynszu za lokale socjalne nie mo¿e przekroczyæ po³owy stawki
najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
§8
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego.

§9
1. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
2. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz w ka¿dym czasie, je¿eli dokona³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych
wp³yw na jego wysokoæ.
§ 10
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty eksploatacji, koszty konserwacji i drobnych napraw, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania czystoci i porz¹dku.
2. Najemca lokalu oprócz czynszu jest obowi¹zany do
uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela lokalu, tj. op³at za dostawê do lokalu energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz
odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych, w wypadkach
gdy najemca lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§ 11
1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas
nie oznaczony mog¹ ubiegaæ siê osoby, których warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ do zawarcia umowy.
Warunki takie spe³niaj¹ osoby mieszkaj¹ce w lokalach,
w których na jedn¹ osobê uprawnion¹ przypada mniej
ni¿ 6 m2 powierzchni mieszkalnejalbo zamieszkuj¹ w
pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi.
2. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mog¹
ubiegaæ siê osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na pobyt sta³y ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na
jedn¹ uprawnion¹ osobê nie przekracza 5 m2, a w przypadku osoby samotnej 10 m2.
§ 12
1. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nie oznaczony przys³uguje osobom spe³niaj¹cym
nastêpuj¹ce kryteria:
1) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny najmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
2) s¹ osobami samotnymi i uzyskuj¹ dochód miesiêczny nie przekraczaj¹cy 150% najni¿szej emerytury lub
nie przekraczaj¹cy 100% najni¿szej emerytury na
osobê w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
3) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
4) dbaj¹ o w³aciwy stan techniczny dotychczas zajmowanego lokalu.
2. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, których dochód miesiêczny:
1) dla osoby samotnej nie przekracza 75% najni¿szej
emerytury,
2) dla gospodarstwa wieloosobowego w przeliczeniu
na jedn¹ osobê nie przekracza 50% najni¿szej emerytury.
3. Poza kolejnoci¹ gmina zapewnia lokale socjalne osobom:
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1) o których mowa w art. 14 i art. 35 ustawy,
2) utraci³y mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru lub innych zdarzeñ losowych i ca³y czas zamieszkiwa³y na terenie naszej gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.
733).
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y NrXXXIII/68/02
Rady Gminy w Miko³ajkach Pom.
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Czynniki
wp³ywaj¹ce na obni¿enie wysokoæ czynszu
Na wysokoæ czynszu maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce czynnik obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ czynszu:
I. Stan techniczny budynku:
1)  a  bardzo dobry  0%
2)  b  dobry  5%
3)  c  z³y  10%
4)  d  bardzo z³y  15%
II. Po³o¿enie budynku w gminie:
I  strefa  0% Miko³ajki Pom.
II  strefa  10% Krasna £¹ka, Balewo, Dworek, D¹brówka Pruska, Cierpiêta, Ko³oz¹b
III  strefa  20% pozosta³e miejscowoci tj.Balewko, Cieszymowo, Linki, Krastudy, Ko³oz¹bek, Miniêta, Mirowice, Namirowo, Pierzchowice, Perklice,
St¹¿ki, Sad³uki, Wilczewo.
III.Wyposa¿enie lokalu mieszkalnego w urz¹dzenia techniczne (instalacje)  od którego okrela siê stawkê bazowa czynszu:
1. Mieszkanie o pe³nym standardzie (c.o. i c.w.)  100%
2. Wszystkie urz¹dzenia bez c.w.  95%
3. Wszystkie urz¹dzenia bez c.w. i c.o.  85%
4. Tylko z ³azienk¹ lub wc lub c.o.  75%
5. Tylko z wod.  kan.  60%
6. Bez wod. lub kan.  50%
7. Bez wod.  kan.  40%.
Stawkê czynszu wylicza siê w nastêpuj¹cy sposób:
stawkê bazow¹ zale¿n¹ od wyposa¿enia lokalu w instalacje pomniejsza siê o 0% wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynku i jego po³o¿enia.

Gdañsk, dnia 14 maja 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/419-A/12/2003/II/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 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) 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 14 marca 2003 r.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Malborku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 170388073
zwanego 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 =  0, 61%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = 7, 07%.
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
maja 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a z dnia 26 padziernika 1998 r.
Nr WCC/326/419/U/OT-1/98/AR, zmienion¹ decyzja-
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mi: z dnia 17 lutego 2000 r. Nr WCC/326A/419/W/3/
2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC/326B/419/
W/3/2001/RW oraz z dnia 11 padziernika 2001 r. Nr
WCC/326C/419/W/3/2001/RW,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr PCC/337/419/U/OT-1/98/AR, zmienion¹ decyzjami: z dnia 13 sierpnia 1999 r. Nr PCC/337/
S/419/U/3/99, z dnia 17 lutego 2000 r. Nr PCC/337A/
419/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr PCC/
337B/419/W/3/2001/RW oraz z dnia 11 padziernika
2001 r. Nr PCC/337C/419/W/3/2001/RW, w dniu 17
marca 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, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i jednoczenie nie wczeniej ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 29 padziernika 2001 r. Nr OGD  820/419-A/12/2001/I/JK, zmienionej decyzj¹ z dnia 25 marca 2003 r. Nr OGD  820/
419  A/1032/4/2003/I/KK.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 39 a
82-200 Malbork
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
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PRZEDSIÊBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W MALBORKU
SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOCI¥
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/419-A/12/2003/II/KK
z dnia 14 maja 2003 r.
Spis treci
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
Czêæ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ 6
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. 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),
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego,
tj. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, zwane dalej PEC w Malborku sp. z o.o.,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami;
 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,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba punktów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na 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,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0, 2 MW.
Skróty u¿yte w taryfie:
Opomiarowane ród³a ciep³a:
00  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Piaskowej
1 w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej wody,
pochodzi z przetwarzania mia³u wêglowego.
01  ród³o ciep³a zlokalizowane przy Placu Narutowicza w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej wody,
pochodzi z przetwarzania mia³u wêglowego.
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Opomiarowane ród³a ciep³a, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW:
03  ród³o ciep³a zlokalizowane przy Placu S³owiañskim 5 w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej
wody, pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
04  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Grunwaldzkiej 88 A w Ryjewie, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej
wody, pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
02  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy G³ównej 19
w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej wody,
pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
05  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Gen. Maczka 15 w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej
wody, pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
06  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Wejhera 5
w Malborku, z którego ciep³o, w postaci gor¹cej wody,
pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci
gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PEC w Malborku sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na terenie
miasta Malborka oraz Ryjewa powiat Kwidzyn, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
a) wytwarzania ciep³a z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr
WCC/326/419/U/OT-1/98/AR zmienionej decyzjami z
dnia 17 lutego 2000 r. Nr WCC/326A/419/W/3/2000/
RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr WCC 326B/419/W/3/
2001/RW oraz z dnia 11 padziernika 2001 r. Nr WCC/
326C/419/W/3/2001/RW,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr PCC/337/419/U/OT-1/98/AR zmienionej
decyzjami z dnia 13 sierpnia 1999 r. Nr PCC/337/S/
419/U/3/99, z dnia 17 lutego 2000 r. Nr PCC/337A/
419/W/3/2000/RW, z dnia 9 lutego 2001 r. Nr PCC/

Lp.

Grupa

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹ [z³/MW]
roczna

1.
2.
3.

G19
G20
G30

53 774,16
53 774,16
53 774,16
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rata
miesiêczna
4 481,18
4 481,18
4 481,18

Lp.

Grupa

1.
2.
3.

G01
G02
G03

Cena
ciep³a
[z³/GJ]
13,59
13,59
13,59

337B/419/W/3/2001/RW oraz z dnia 11 padziernika
2001 r. Nr PCC/337C/419/W/3/2001/RW.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA G19  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ród³ach ciep³a 00, 01 i 05 dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ PEC w
Malborku sp. z o.o. i przez nie eksploatowane oraz wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
GRUPA G20  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ród³ach ciep³a 00, 01 i 05 dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ PEC w Malborku sp. z o.o. i przez nie eksploatowane.
GRUPA G30  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ród³ach ciep³a 00, 01 i 05 dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ
PEC w Malborku sp. z o.o. i przez nie eksploatowane.
GRUPA G01  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ród³ach ciep³a 02 i 03 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA G02  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a 04 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA G03  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a 06 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Stawki op³aty za us³ugi przesy³owe
Op³ata sta³a
roczna
[z³/MW]
17 887,08
25 941,96
31 189,56

rata miesiêczna
[z³/MW]
1 490,59
2 161,83
2 599,13

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
6 891,68
9 805,50
6 815,92

Op³ata
zmienna
[z³/GJ]
6,52
7,38
7,97

Stawka
op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
28,61
31,71
22,85

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pom.]
rata
roczna
miesiêczna
156,00
13,00
156,00
13,00
156,00
13,00

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]
19,42
19,42
19,42
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4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.

Lp. Grupa

1.
2.
3.

G19
G20
G30

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

65 604,48
65 604,48
65 604,48

5 467,04
5 467,04
5 467,04

Lp.

Grupa

1.
2.
3.

G01
G02
G03

Stawki op³aty za us³ugi przesy³owe
Cena
ciep³a
[z³/GJ]
16,58
16,58
16,58

Op³ata sta³a
roczna
[z³/MW]
21 822,24
31 649,19
38 051,26

rata
miesiêczna
[z³/MW]
1 818,52
2 637,43
3 170,94

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
8 407,85
11 962,71
8 315,42

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pom.]

Op³ata
zmienna
[z³/GJ]

roczna

rata
miesiêczna

7,95
9,00
9,72

190,32
190,32
190,32

15,86
15,86
15,86

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]
23,69
23,69
23,69

Stawka
op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
34,90
38,69
27,88

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PEC w Malborku sp. z o.o. pomieszczenia wêz³a cieplnego, na
zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego tytu³u przez PEC w Malborku sp. z
o.o. zalicza siê do kosztów przesy³ania i dystrybucji
ciep³a do odbiorców zasilanych z tego wêz³a a stawki
op³at za us³ugi przesy³owe dla tych odbiorców wylicza siê wg nastêpuj¹cych wzorów:
Ospw = B (Os x Ngppw + Oz x Qgppw + Kpw): Ngppw
Ozpw = (1  B) (Os x Ngppw + Oz x 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 PEC w Malborku sp. z o.o. 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 PEC w Malborku sp. z o.o. wnosi
op³atê z tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ],
Kpw  planowane do poniesienia przez przedsiêbior-

stwo roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [z³].
4.4. 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
sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664, 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 przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie jest on wy¿szy
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.4.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEC w Malborku sp. z o.o. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
lub niedotrzymania przez odbiorców warunków
umowy,
b) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
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c) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie PEC
w Malborku sp. z o.o. wprowadza do stosowania nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do
45 dnia od dnia jej opublikowania 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.
Prezes Zarz¹du
J. Ha³uszczak

1072
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/27H/169/W/OGD/2003/DJ
z dnia 7 kwietnia 2003 r.
W dniu 7 kwietnia 2003 r. na wniosek Gdañskiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, postanowi³ zmieniæ przedmiot
i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ Nr WCC/27/169/U/1/98/AP z dnia 1 wrzenia
1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr WCC/27A/169/U/1/99 z
dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr WCC/27B/169/W/3/99/RW z
dnia 23 wrzenia 1999 r., Nr WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ
z dnia 7 kwietnia 2000 r., Nr WCC/27D/169/W/2001/ZJ z
dnia 13 sierpnia 2001 r., Nr WCC/27E/169/W/3/20014/BK
z dnia 12 padziernika 2001 r., Nr WCC/27F/169/W/OGD/
2002/CW z dnia 28 marca 2002 r. oraz Nr WCC/27G/169/
W/OGD/2002/CW z dnia 23 sierpnia 2002 r., udzielono
Gdañskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 5 wrzenia 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot
i zakres dzia³alnoci.
W dniu 19 lutego 2003 r. do Prezesa URE, wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorstwa o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. koncesji, w zwi¹zku z likwidacj¹ 4 kot³owni zlokalizowanych w Gdañsku przy ulicach:
Kociuszki 72 (K-56), Chrobrego 71 (K-58), Chrobrego 72
(K-57) oraz Paw³owskiego 3 (K-71). Obiekty zasilane z kot³owni przy ul. Kociuszki 72 oraz przy ul. Chrobrego 71
i 72 zosta³y przy³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej,
natomiast Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Paw³owskiego
3 wypowiedzia³a umowê sprzeda¿y ciep³a, w zwi¹zkiem
z przejciem na indywidualne ogrzewanie gazowe.
Na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z art. 30 ustawy
 Prawo energetyczne, Prezes URE postanowi³ zmieniæ

swoj¹ decyzjê Nr WCC/27/169/U/1/98/AP z dnia 1 wrzenia 1998 r.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 7 kwietnia 2003 r.
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/694A/626/W/OGD/2003/AP
i
PCC/721A/626/W/OGD/2003/AP
W dniu 25 kwietnia 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL CHOJNICE S.A. z siedzib¹ w Chojnicach Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, postanowi³
zmieniæ: nazwê przedsiêbiorcy, przedmiot i zakres dzia³alnoci oraz warunki prowadzonej przez niego dzia³alnoci, okrelone w koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz
w koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr WCC/694/626/U/
OT-1/98/KK udzielono Wytwórni Konstrukcji Stalowych
MOSTOSTAL Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Chojnicach,
zwanej dalej Koncesjonariuszem, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 31 grudnia 2008 r., okrelaj¹c
jednoczenie w decyzji na stronie 1 nazwê Koncesjonariusza, na stronie 2 w punkcie nr 1 Przedmiot i zakres
dzia³alnoci oraz na stronach 3 i 4 Szczególne warunki
wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹ ze wzglêdu
na w³aciw¹ obs³ugê odbiorców, w tym warunek 2.2.1
i warunek 2.2.4.
Z kolei decyzj¹ z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr PCC/721/
626/U/OT-1/98/KK udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do dnia
31 grudnia 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w decyzji na
stronie 1 nazwê Koncesjonariusza, na stronie 2 w punkcie 1 Przedmiot i zakres dzia³alnoci oraz na stronach 4
i 5 Szczególne warunki wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesja ze wzglêdu na w³aciw¹ obs³ugê odbiorców,
w tym warunek 2.2.1, warunek 2.2.5 i warunek 2.2.8.
Pismem z dnia 12 marca 2003 r., uzupe³nionym pismami z dnia: 31 marca 2003 r. i 10 kwietnia 2003 r. Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze
zmian¹ nazwy Koncesjonariusza oraz sprzeda¿¹ maj¹tku
ciep³owniczego, zlokalizowanego w Chojnicach przy ul.
Przemys³owej 4, s³u¿¹cego do prowadzenia dzia³alnoci
w zakresie wytwarzania oraz w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, a nastêpnie przejêcia przez Koncesjonariusza tego maj¹tku w dzier¿awê.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 104 i 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.)
Prezes URE postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z dnia 16
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grudnia 1998 r. Nr WCC/694/626/U/OT-1/98/KK oraz Nr
PCC/721/626/U/OT-1/98/KK.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia.25 kwietnia 2003 r.

1074
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
Nr WCC/401A/438/W/OGD/2003/KK
oraz
Nr PCC/418B/438/W/OGD/2003/KK
W dniu 25 kwietnia 2003 r., na wniosek przedsiêbiorcy
 Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Lêborku, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹:
 z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/401/438/U/OT1/
98/SA,
 z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/418/438/U/OT1/
98/SA, zmienion¹ decyzj¹: z dnia 13 listopada 2001 r.
Nr PCC/418A/438/W/3/2001/BK, udzielono Miejskiemu
Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lêborku, koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do dnia 30 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie
nr 1 poszczególnych decyzji na stronie 2 Przedmiot
i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 3 kwietnia 2003 r. znak: MPEC/133/03,
Koncesjonariusz wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku
z likwidacj¹ jednej kot³owni o ³¹cznej mocy 23, 2 MWt.
W wyniku takiego dzia³ania ³¹czna moc zainstalowana
wynosi 46, 84 MWt. Natomiast w zwi¹zku z likwidacj¹ kot³owni uleg³a równie¿ zmniejszeniu, do dwóch, iloæ sieci
ciep³owniczych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje
decyzje z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/401/438/
U/OT1/98/SA i Nr PCC/418/438/U/OT1/98/SA.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 25 kwietnia 2003 r.
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/4366/1077/W/OGD/2003/CW
oraz
Nr PCC/4366/1053/W/OGD/2003/CW
W dniu 28 kwietnia 2003 r. na wniosek z dnia 11 lutego
2003 r, uzupe³niony pismami z dnia 25 lutego 2003 r. oraz
z dnia 10 kwietnia 2003 r. Pana Bartosza Kuczyka, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pn. Q-BART Bartosz
Kuczyk z siedzib¹ w Gdyni, przy ulicy Marii Curie Sk³odowskiej 19, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ wy¿ej wymienionymi decyzjami koncesji
na wytwarzanie ciep³a oraz koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Prowadzona przez Pana Bartosza Kuczyka dzia³alnoæ
gospodarcza pn. Q-BART Bartosz Kuczyk z siedzib¹ w
Gdyni zosta³a wpisana do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdañska,
w dniu 10 lutego 2003 r. W tym dniu, na wniosek przedsiêbiorcy, zosta³a zg³oszona i wpisana do rejestru zmiana
w punkcie 3 wpisu o nazwie Okrelenie przedmiotu dzia³alnoci. Na podstawie tej zmiany rozszerzony zosta³
zakres dzia³alnoci przedsiêbiorcy o wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a. Analiza z³o¿onego przez w/
w wniosku wykaza³a, ¿e spe³nia on warunki okrelone w
art. 33 ust. 1 pkt 1  3 ustawy  Prawo energetyczne, a w
szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej, ma mo¿liwoci techniczne gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie tej dzia³alnoci oraz nie
znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym, ani w likwidacji, co wynika ze z³o¿onego owiadczenia w tym
zakresie. Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ wobec
niego okolicznoci okrelone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji w zakresie wytwarzania oraz
przesy³ania i dystrybucji ciep³a zosta³ ustalony na okres
10 lat, stosownie do art. 36 ustawy  Prawo energetyczne, tj. poczynaj¹c od dnia 1 maja 2003 r do dnia 1 maja
2013 r.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 28 kwietnia 2003 r
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Nr WCC/965B/2339/W/OGD/2003/DJ
W dniu 28 kwietnia 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Pana Adama Sychowskiego, prowadz¹cego dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Ogólnobudowlany Hy-
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dro-Fach z siedzib¹ w Bolszewie, gm. Wejherowo, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ stwierdziæ
wyganiêcie decyzji z dnia 1 lutego 2001 r. Nr WCC/965/
2339/N/3/2000/RW, któr¹ udzieli³ ww. podmiotowi koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 10 lutego
2011 r.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 1 lutego 2001 r. Nr WCC/965/2339/N/3/
2000/RW, udzielono przedsiêbiorcy  Panau Adamowi
Sychowskiemu, prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹
pod nazw¹ Zak³ad Ogólnobudowlany Hydro-Fach z siedzib¹ w Bolszewie, gm. Wejherowo, zwanemu dalej
Przedsiêbiorc¹, koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres
do dnia 10 lutego 2011 r.
Pismem z dnia 7 kwietnia 2003 r., Przedsiêbiorca wyst¹pi³ z wnioskiem o stwierdzenie wyganiêcia tej decyzji.
W uzasadnieniu wniosku wskaza³, i¿ odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z kot³owni nr 2/4004, zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej w Gdyni, okrelili zamówion¹
moc ciepln¹ w wysokoci nie przekraczaj¹cej 1 MW.
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ stwierdziæ wyganiêcie swojej decyzji
z dnia 1 lutego 2001 r. Nr WCC/965/2339/N/3/2000/RW,
albowiem w wykazanym przez Przedsiêbiorcê stanie faktycznym nie ma on obowi¹zku uzyskania koncesji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 28 kwietnia 2003 r.

1077
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Nr WCC/402C/332/W/OGD/2003/CW
i
Nr PCC/419C/332/W/OGD/2003/CW
W dniu 29 kwietnia 2003 r. na wniosek Pana Wojciecha
Kuczyka, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ VOYDAREX Wojciech Kuczyk z siedzib¹ w Gdyni, przy ul. Marii Curie Sk³odowskiej 19, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji
na wytwarzanie ciep³a oraz w koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr WCC/402/332/
U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 4 listopada
1999 r. Nr WCC/402A/332/W/3/99/RW oraz z dnia 11 stycznia 2002 r. Nr WCC/402B/332/W/3/2002/RW a tak¿e decyzj¹ z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/419/332/U/

OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z dnia 4 listopada 1999 r.
Nr PCC/419A/332/W/3/99/RW oraz z dnia 11 stycznia
2002 r. Nr PCC/419B/332/W/3/2002/RW udzielono Panu
Wojciechowi Kuczykowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ VOYDAREX Wojciech Kuczyk z
siedzib¹ w Gdyni, koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz na
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 30 padziernika 2008 r., okrelaj¹c jednoczenie w punkcie nr 1 poszczególnych decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
W dniu 11 kwietnia 2003 r. do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, wp³yn¹³
wniosek Przedsiêbiorstwa o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. koncesjach, w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoci koncesjonowanej na terenie Pruszcza Gdañskiego z wykorzystaniem ród³a ciep³a zlokalizowanego w tym miecie, przy
ul. Powstañców Warszawy 30. Przedsiêbiorstwo przesta³o równie¿ wiadczyæ us³ugi w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a sieci¹ ciep³ownicz¹ po³¹czon¹ z tym ród³em ciep³a, w wyniku przejêcia wy¿ej wskazanej dzia³alnoci przez innego przedsiêbiorcê.
Na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z art. 30 ustawy
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 z pón. zm.),
Prezes URE postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 28
padziernika 1998 r. Nr WCC/402/332/U/OT1/98/WF oraz
decyzjê z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/419/332/U/
OT1/98/WF.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 29 kwietnia 2003 r.

1078
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/266-A/2202/2/2001/2003/II/DJ
z dnia 15 maja 2003 r.
W dniu 25 kwietnia 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Ustce dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2001 r. Nr OGD-820/266A/11/2001/II/KK, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zawartych
w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 22 czerwca 2001 r. Nr OGD-820/266-A/
11/2001/II/KK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Ustce taryfê dla ciep³a na okres do dnia
31 maja 2003 r.
Pismem z dnia 23 kwietnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
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z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
15 maja 2003 r. Nr OGD820/266-A/2202/2/2001/2003/II/
DJ swoj¹ decyzjê z dnia 22 czerwca 2001 r. Nr OGD-820/
266-A/11/2001/II/KK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a
zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 30 czerwca 2003 r.
Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1079
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 8 maja 2003 r.
Nr OGD-820/713-A/5/2003/II/AR
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Zak³ady P³yt Pilniowych Czarna Woda S.A.z siedzib¹ w Czarnej Wodzie.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Zak³adów P³yt Pilniowych Czarna Woda S.A. z siedzib¹ w Czarnej Wodzie,
w dniu 8 maja 2003 r. zosta³o umorzone postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww. Przedsiêbiorstwo. Umorzenie postêpowania administracyjnego nie sprzeciwia siê interesowi spo³ecznemu, bowiem po zamierzonym przez Przedsiêbiorstwo zaniechaniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, dzia³alnoæ tê
ma podj¹æ nowy podmiot.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1080
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 9 maja 2003 r.
Nr OGD-820/438-A/8/2003/III/SK
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia ta-
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ryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Lêborku.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lêborku, w dniu 9 maja 2003 r. decyzj¹ Nr OGD-820/438-A/
8/2003/III/SK zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww. Przedsiêbiorstwo energetyczne.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1081
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
z dnia 15 maja 2003 r.
Nr OGD-820/3015-A/8/2003/I/SK
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Pana Andrzeja
Skwiercza prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe
Skwiercz-Instal z siedzib¹ w Po³chowie.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pón. zm.), na wniosek Pana Andrzeja Skwiercza
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Us³ugowe-Handlowe Skwiercz-Instal
z siedzib¹ w Po³chowie, decyzj¹ Nr OGD-820/3015-A/8/
2003/I/SK zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww. przedsiêbiorstwo energetyczne.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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