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1181

Tworzy siê Obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³
Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim, zwany
dalej Obszarem, którego granicê stanowi obwiednia izofony 50 dB.

c) innych obiektów zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
d) obiektów, których dzia³alnoæ mo¿e zwiêkszyæ poziom ha³asu w rodowisku,
2) preferowany sposób korzystania z terenu:
a) zabudowa budynkami i obiektami niewra¿liwymi na
uci¹¿liwoci akustyczne,
b) nasadzenia zieleni¹,
c) lokalizowanie obiektów o charakterze us³ugowym
lub produkcyjnym, nie powoduj¹cych zwiêkszenia
poziomu ha³asu w rodowisku,
3) uwarunkowania dotycz¹ce wymagañ technicznych w
odniesieniu do budynków:
a) budynki znajduj¹ce siê w Obszarze musz¹ zapewniæ
odpowiedni¹ ochronê przebywaj¹cych w nich osób
przed ponadnormatywnymi oddzia³ywaniami akustycznymi, przede wszystkim poprzez zapewnienie
stolarki okiennej o w³aciwej izolacyjnoci akustycznej, w zale¿noci od oceny wielkoci przekroczenia.

§2

§6

Opis przebiegu granic Obszaru okrela za³¹cznik Nr 1
do niniejszego rozporz¹dzenia.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

ROZPORZ¥DZENIE Nr 9/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie utworzenia Obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim powiat malborski.
Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676,
Nr 113 poz. 984 i Nr 233 poz. 1957 oraz M.P. Nr 49, poz.
715) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1

§3
Wykaz przybli¿onych wspó³rzêdnych (w uk³adzie 1965
i uk³adzie wspó³rzêdnych geograficznych WGS 84) charakterystycznych punktów za³amania granicy Obszaru okrela za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia.
§3
Graficzny wyrys przebiegu granic Obszaru okrela
mapa w skali 1: 50 000, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3 do
niniejszego rozporz¹dzenia. Materia³y ród³owe, na podstawie których opracowany zosta³ za³¹cznik Nr 3 znajduj¹ siê w Archiwum Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.
§5
Na terenie Obszaru ustala siê:
1) bez wzglêdu na funkcjê terenu wprowadza siê zakaz
lokalizowania nowych obiektów oraz rozbudowy i nadbudowy:
a) wszelkiej zabudowy mieszkaniowej,
b) obiektów owiaty, nauki, s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej,

Z up. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wojewoda Pomorski
Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia Nr 9/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2003 r.
Wewnêtrzn¹ granicê obszaru ograniczonego
u¿ytkowania stanowi granica terenów
Lotniska Wojskowego Malbork
Zewnêtrzna granica obszaru ograniczonego u¿ytkowania.
Od strony pó³nocnej:
 droga Janówka  Kaczynos od brzegu rzeki Nogat,
 droga Kaczynos  Kaczynos I,
 droga Kaczynos I do brzegu rzeki Stary Nogat,
 rzeka Stary Nogat do ujcia rzeki Fiszewki,
 rzeka Fiszewka do mostu na drodze Z¹browo  Fiszewo.
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Od strony wschodniej:
 droga od mostu na Fiszewce do miejscowoci Fiszewo,
 droga Fiszewo  Szlagnowo  K³awki  Szaleniec do
mostu na Tynie Dolnej,
 Tyna Dolna do miejscowoci Groble,
 Tyna Wysoka do mostu na drodze Z³otowo  ¯u³awka
Sztumska,
 droga od mostu do ¯u³awki Sztumskiej,
 droga ¯u³awka Sztumska  Kocielec.

Od strony po³udniowej:
 linia energetyczna Kocielec  Bukowo  Jordanki,
 droga Jordanki  Szopy  Grzyma³a  Krzy¿anki  Nowa
Wie Malborska Nowa Wie,
Od strony zachodniej:
 linia kolejowa Nowa Wie  Piaski II,
 linia energetyczna Piaski II  elektrownia wodna Rakowiec,
 rzeka Nogat do miejscowoci Janówka.
Za³¹cznik Nr 2
do rozporz¹dzenia Nr 9/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2003 r.

Wykaz przybli¿onych wspó³rzêdnych charakterystycznych punktów za³amañ zewnêtrznej
granicy obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim:
Uk³ad 1965

Nr
punktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mapa ewidencyjna

X”1965”

Y”1965”

Malbork, ark. 9
Malbork, ark. 8
Janówka, ark 1
Kaczynos-Kolonia, obr. 1
Stare Pole, ark.1
Stare Pole, ark.
Klawki, ark. 1
Klawki, ark. 1
Wie ¯u³awska Sztumska, ark.1cz., 3cz., 4cz
Bukowo, ark. 1
D¹brówka Malborska, ark. 2

60 51 100,00
60 51 750,00
60 55 150,00
60 54 850,00
60 56 250,00
60 55 400,00
60 52 400,00
60 51 800,00
60 49 250,00
60 45 925,00
60 45 500,00

36 35 338,00
36 36 925,00
36 40 050,00
36 43 755,00
36 46 130,00
36 47 220,00
36 46 540.00
36 48 050.00
36 48 010.00
36 46 550.00
36 39 575,00

Uk³ad wspó³rzêdnych geograficznych WGS 84

Nr
punktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mapa ewidencyjna

B

L

Malbork ark. 9
Malbork ark. 8
Janówka ark. 1
Kaczynos-Kolonia ark. L
Stare Pole ark. 1
Stare Pole ark. 1
K³awki ark. 1
K³awki ark. 1
Zu³awka Sztumska ark. 1cz., 3cz., 4cz.
Bukowo ark. 1
D¹brówka Malborska ark. 1

54°02'01.7"
54°02'21.2"
54°04'08.1"
54°03'54.8"
54°04'37.7"
54°04'09.1"
54°02'32.8"
54°02'11.9"
54°00'49.5"
53°59'03.5"
53°58'56.6"

19°03'26.1"
19°04'54.3"
19°07'51.5"
19°11'14.7"
19°13'27.6"
19°14'26.0"
19°13'43.5"
19°15'05.5"
19°14'58.8"
19°13'32.9"
19°07'09.6"
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1182
UCHWA£A Nr V/40/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 stycznia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia Trybu
udzielania dotacji na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej Tczew oraz Zasad wspó³pracy samorz¹du miasta Tczewa z organizacjami pozarz¹dowymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688) oraz art. 118 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 49, poz. 485,
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 125,
poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156,
poz. 1300, Nr 200, poz. 1685), po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo-Bud¿etowej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Komisji Polityki Spo³ecznej, Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XIII/125/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 padziernika 1999 r. w sprawie
zatwierdzenia Trybu udzielania dotacji na cele publiczne
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy Miejskiej Tczew oraz
Zasad wspó³pracy samorz¹du miasta Tczewa z organizacjami pozarz¹dowymi wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W rozdziale I dodaje siê pkt 5 a w brzmieniu:
Prezydent Miasta og³asza w Panoramie Miasta 
i prasie lokalnej informacjê o mo¿liwoci ubiegania
siê o dotacjê.
2. W rozdziale I w pkt 5,6,7, 8 i 9 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy Zarz¹d Miasta i Zarz¹d Miasta
Tczewa zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami Prezydent Miasta.
3. W rozdziale I pkt 9 dodaje siê ppkt 5) w brzmieniu:
5) tryb kontroli wykonywania zadania i warunki rozwi¹zania umowy.
4. W rozdziale I dodaje siê pkt 11 w brzmieniu:
Do realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
stosuje siê tryb okrelony w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form
wspó³dzia³ania administracji publicznej z innymi
podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdañ z realizacji zadañ pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 55, poz. 662).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Tczewa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
Z. Drewa

1183
UCHWA£A Nr V/58/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/236/2001 Rady
Gminy Tczew z dnia 30 maja 2001 r. dotycz¹cej utworzenia sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943,
z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104,
Nr 122 poz. 1320, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362,
Nr 141 poz. 1185, Nr 113 poz. 984 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127
poz. 1089, Nr 214 poz. 1806) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku,
Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 Uchwa³y Nr XXV/236/2001 Rady Gminy Tczew otrzymuje now¹ treæ:
§ 2
1. Sieæ publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych
przez gminê Tczew o stopniu organizacyjnym I-VI od
dnia 1 wrzenia 2003 r. obejmuje nastêpuj¹ce szko³y:
 Szko³a Podstawowa w Lubiszewie,
 Szko³a Podstawowa w Mi³ob¹dzu,
 Szko³a Podstawowa w Swaro¿ynie wchodz¹ca w
sk³ad Zespo³u,Kszta³cenia i Wychowania w Swaro¿ynie,
 Szko³a Podstawowa w Turzu wchodz¹ca w sk³ad Zespo³u Kszta³cenia i Wychowania w Turzu.
2. Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych
okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Tczew
Nr XXV/236/2001 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Skrela siê punkty I i IV.
2. Punkt III otrzymuje now¹ treæ:
III. Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Swaro¿ynie.
Do obwodu Zespo³u Kszta³cenia i Wychowania
w Swaro¿ynie nale¿¹ miejscowoci:
1. Swaro¿yn.
2. Swaro¿yn M³ynki.
3. Zabagno.
4. Liniewko.
5. Zwierzynek.
6. Goszyn.
7. Gniszewo.
8. liwiny.
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9. Waæmierek.
10. Czarlin.
11. Ba³dowo.
12. Knybawa.
13. Wêdkowy.
3. Punkt V otrzymuje now¹ treæ:
V. Do obwodu Szko³y Podstawowej w Mi³ob¹dzu nale¿¹ miejscowoci:
1. Mi³ob¹dz.
2. Ma³y Mi³ob¹dz.
3. Malenin.
4. Miecin.
5. D¹brówka.
6. Zaj¹czkowi.
7. Zaj¹czkowo-Dworzec.
8. Czatkowy.
9. Tczewskie £¹ki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

1184
UCHWA£A Nr IV/23/2003
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Nowodworskiego.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z
2001 r., poz. 1592 z pón. zm.), uchwala siê:
Statut Powiatu Nowodworskiego w brzmieniu:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poz. 1183
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Przez u¿yte w statucie wyra¿enia nale¿y rozumieæ:
Powiat  Powiat Nowodworski.
Rada  Rada Powiatu Nowodworskiego.
Radny- Radny Powiatu Nowodworskiego.
Przewodnicz¹cy Rady  Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowodworskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady- Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Nowodworskiego.
Statut  Statut Powiatu Nowodworskiego.
Zarz¹d- Zarz¹d Powiatu Nowodworskiego.
Starosta  Starosta Nowodworski  Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Nowodworskiego.
Wicestarosta  Wicestarosta Nowodworski.
Ustawa  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1592 z pón. zm.).
§2

Powiat Nowodworski zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez
mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:

1. Miasto Krynica Morska.
2. Miasto i Gminê Nowy Dwór Gdañski.
3. Gminy: Stegna, Ostaszewo, Sztutowo.
§3
Siedzib¹ w³adz powiatu jest Starostwo Powiatowe w
Nowym Dworze Gdañskim.
§4
1. Powiat posiada w³asny herb i flagê ustanowione przez
Radê w drodze uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§5
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna.
2. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci Rady i jej komisji oraz Zarz¹du, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji.
3. Okrela siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów i korzystania z nich:
1) obywatel ma prawo przegl¹dania dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym
protoko³ów posiedzeñ organów powiatu i komisji
Rady. Z³o¿ony przez obywatela wniosek w formie
pisemnej kierowany jest odpowiednio do:
a) Przewodnicz¹cego Rady  w odniesieniu do dokumentów Rady,
b) Starosty  w odniesieniu do dokumentów Zarz¹du.
Przewodnicz¹cy Rady lub Starosta pisemnie powiadomi wnioskodawcê o rozpatrzeniu wniosku,
a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  o miejscu i terminie dostêpu do dokumentów.
2) wgl¹d w dokumenty odbywa siê w obecnoci w³aciwego pracownika Starostwa Nowodworskiego,
3) obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki z dokumentów
zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ publicznych.
4) Prawo przegl¹dania oraz sporz¹dzania odpisów, notatek nie mo¿e naruszaæ ustaw szczególnych w tym
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pón zm.) oraz
spraw okrelonych w art. 38 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Rada powiatu
§6
Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
§7
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Przewodnicz¹cego Rady zgodnie z ustalonym planem pracy,
nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. W razie potrzeby, Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§8
1. O sesji zawiadamia wszystkich radnych co najmniej na
10 dni przed terminem rozpoczêcia obrad z zastrze¿eniem art. 15 ust. 7 ustawy. Zawiadomienie powinno
zawieraæ:
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1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad.
3) Informacja o dzia³alnoci Zarz¹du Powiatu miêdzy
sesjami.
2. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³,
dorêcza Biuro Rady Powiatu na 10 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym, ¿e materia³y na sesjê, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê
radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
§9
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji
okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz
w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych
na podstawie ustaw.
2. Rada w formie uchwa³ wyra¿a opiniê i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
3. Organizacjê i tryb pracy Rady okrela szczegó³owo
Regulamin Pracy Rady Powiatu.
§ 10
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Starosty, ustala listê goci zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹, z g³osem doradczym sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach Rady Powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 11
1. Sesje Rady Powiatu s¹ jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady podaje siê w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Porz¹dek sesji Rady Powiatu powinien zostaæ wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w
innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jej rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie podejmowanie uchwa³.
5. W protokole z obrad Rady odnotowuje siê przerywanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska
nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 12
1. Rada obraduje w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
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3. Przewodnicz¹cy Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesjê Rady.
4. Otwarcie sesji Rady nastêpuje wraz z wypowiedzeniem
przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y Otwieram sesjê Rady Powiatu.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) Stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) Przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad
mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, Klub Radnych albo
Zarz¹d Powiatu,
3) Poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady,
komisji lub Zarz¹du.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) Przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
2) Informacja Przewodnicz¹cego Zarz¹du z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu i prac Zarz¹du w okresie miêdzy sesjami Rady,
3) Rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie
uchwa³,
4) Interpelacje i zapytania radnych,
5) Wnioski i owiadczenia radnych.
§ 13
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du Powiatu albo komisji Rady, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub pisemnie
w okresie miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 14
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 13 ust. 3 i 4.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z
uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na sesjê Rady.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
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Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad Rady osobom
bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad i naruszaj¹ powagê sesji.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w
szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzania quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi Powiatu, zajêcia stanowiska
wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 19
1. Inicjatywê podjêcia okrelonych uchwa³ posiadaj¹:
1) radny b¹d kilku radnych,
2) Przewodnicz¹cy rady,
3) Klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Zarz¹d Powiatu.
2. Projekty uchwa³ przygotowuje Zarz¹d.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 przekazuj¹ treæ
inicjatywy uchwa³odawczej Zarz¹dowi, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania treci inicjatywy, przygotowuje projekt uchwa³y b¹d wydaje opiniê o niemo¿noci podjêcia uchwa³y.
4. Zarz¹d przekazuje projekty uchwa³ Przewodnicz¹cemu
Rady przed up³ywem terminu okrelonego w § 8 pkt 2
Statutu.
5. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady i dorêczone wraz z opiniami Zarz¹dowi Powiatu najpóniej na 4 dni przed terminem
sesji.
§ 20
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
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2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
6) potwierdzenie sprawdzenia projektu pod wzglêdem
formalno-prawnym.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
§ 21
1. Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê.
§ 22
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y opatruje siê
dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od ich podjêcia. Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu w ci¹gu 2 dni od jej
podjêcia.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 23
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacje w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem
takiego og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
§ 24
Starostwo Powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
§ 25
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy Przewodnicz¹cy Rady.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 26
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ Rady.
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2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez Radê sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.

3.
4.
5.

§ 27
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych
siê.
W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych
g³osów plus jeden wa¿nie oddany g³os. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 28
1. Z przebiegu sesji Rady sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
Radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady.
4. Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w Biurze Rady na 5 dni przed terminem kolejnej
sesji.
§ 29
Obs³ugê Rady i jej komisji zapewnia komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad Starostwa Powiatowego.
§ 30
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 5, w tym

6.
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zastêpcê (zastêpców) przewodnicz¹cego i sekretarza
komisji.
Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê.
Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt
planu, o którym mowa w ust. 3 do dnia 30 listopada
roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
Przed wydaniem opinii o udzieleniu lub nieudzieleniu
absolutorium Zarz¹dowi, komisja mo¿e zasiêgn¹æ informacji o stanowisku komisji bud¿etowej, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu.
Za zgod¹ Rady, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrole w zakresie i terminie nie przewidzianym
w rocznym planie kontroli.
§ 31

1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu osobowego komisji, w
tym przewodnicz¹cego lub zastêpcy przewodnicz¹cego komisji.
W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swe posiedzenie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ Rady, mo¿e powo³ywaæ
rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 32
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z co najmniej 2 cz³onków komisji.
Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli
okrelaj¹c w nim zakres kontroli. Jeden z nich musi
byæ wyznaczony na kieruj¹cego zespo³em
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej co najmniej na 5 dni
przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolowanego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych s¹ obowi¹zani okazaæ
kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie,
o którym mowa w ust. 2.
§ 33
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
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§ 34
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzania kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 35
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz¹du powiatu i przedmiotowej komisji Rady wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski
i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci
w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne jest obowi¹zany
zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji
wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie.
4. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z
wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
5. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a realizacji rocznego planu kontroli raz na pó³rocze.
§ 36
Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej
i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 37
1. Prac¹ komisji sta³ej kieruje przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci  zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym  tylko jednej.
3. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz cz³onkowie Zarz¹du nie
mog¹ byæ przewodnicz¹cymi komisji sta³ych Rady.
§ 38
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³
Rady,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków

mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci Rady
i Zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej jeden raz w
roku oraz w ka¿dym czasie na ¿¹danie Rady.
§ 39
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
3. Informacjê o terminie i miejscu posiedzeñ komisji sta³ych Rady podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ i odbyæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej po³owy sk³adu osobowego komisji lub Przewodnicz¹cego
Rady w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 41
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady
przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 42
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela Rada w uchwale o powo³aniu
komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej.
§ 43
1. Klub radnych mo¿e utworzyæ co najmniej czterech radnych.
2. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 44
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady w ci¹gu 5 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
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3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 5 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubowe we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
Zarz¹d Powiatu
§ 45
1. W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako jego
przewodnicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie dwóch osób.
2. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
§ 46
1. Ze Starost¹ i Wicestarost¹ oraz cz³onkami Zarz¹du nie
bêd¹cymi radnymi powiatowymi nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru.
§ 47
Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Zarz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) przygotowanie materia³ów do projektowania porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
§ 48
1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, Starosta mo¿e zwo³aæ Zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du
w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 49
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im
Starosta lub Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym, a sekretarz i skarbnik
powiatu  z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 50
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz

2.
3.
4.

5.
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przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹du
lub Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
Przy podejmowaniu uchwa³ i postanowieñ Zarz¹du w
drodze g³osowania, przy równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 51

1. Inicjatywa uchwa³odawcz¹ przys³uguje cz³onkom Zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwa³
Rady, chyba, ¿e Rada okreli zasady wykonywania swojej uchwa³y.
§ 52
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez Zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie do nastêpnego posiedzenia.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo o
ochronie danych osobowych.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.
§ 53
1. Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji informacjê z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
2. Informacja nie jest przedmiotem g³osowania Rady.
§ 54
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
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5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 55
Sekretarz powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne starostwa, a w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji
kancelaryjnej.
Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹
i techniczno  organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów
kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Zarz¹d i Starostê.
Rozdzia³ 3
§ 56
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu.
2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada w drodze
uchwa³y.
3. Do jednostek organizacyjnych powiatu nale¿¹:
1) Zarz¹d Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.,
2) Powiatowy Urz¹d Pracy w Nowym Dworze Gd.,
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Gd.,
4) Dom Pomocy Spo³ecznej w Stegnie,
5) Rodzinny Dom Dziecka w Sztutowie,
6) Zespól Szkó³ Nr 1 w Nowym Dworze Gd.,
7) Zespól Szkó³ Nr 2 w Nowym Dworze Gd.,
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym
Dworze Gd.,
9) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.,
10) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Junoszynie.
4. Zarz¹d prowadzi i aktualizuje rejestr jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Rejestr zawiera nazwê jednostki, jej adres, imiê i nazwisko kierownika.
6. Rejestr jednostek organizacyjnych powiatu udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w starostwie powiatowym.
7. Kierownicy powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje
przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów.
8. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) komenda powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Nowym Dworze Gd.,
2) powiatowy inspektorat weterynaryjny w Nowym
Dworze Gd.,
3) powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Nowym Dworze Gd.
9. Uprawnienia Starosty i Rady wobec powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 57
Zmian statutu dokonuje Rada w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 58
Traci moc Uchwa³a Nr III/12/98 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu wraz z pón. zm.
§ 59
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
R. Masalski

1185
UCHWA£A Nr VI/48/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; zm.
Dz. U. Nr 167, poz. 1372) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9840) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 jako za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

Poz. 1185
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/48/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 lutego 2003 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2003 ROK
I. RAPORT DIAGNOSTYCZNY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE USTKA ZA ROK 2002.
1. WSTÊP
Niniejszy raport ma charakter diagnozy obejmuj¹cej podstawowe problemy spo³eczne zwi¹zane z
nadu¿ywaniem alkoholu w gminie Ustka.
Sporz¹dzony zosta³ na podstawie ankiet przeprowadzonych w latach 1998-2001 wród 100 uczniów klas
VI szkó³ podstawowych oraz I-III gimnazjum, nauczycieli gimnazjum i szkó³ podstawowych oraz sondy
wród mieszkañców gminy a tak¿e danych zebranych od s³u¿b zawodowo stykaj¹cych siê z problemami alkoholizmu na terenie gminy.
Rozmiary problemów alkoholowych w gminie zale¿¹ od wielu czynników a szczególne znaczenie ma
tu ogólnie niski poziom wiedzy spo³eczeñstwa o problemach alkoholowych i sposobie ich rozwi¹zywania.
Gminna mapa problemów alkoholowych sk³ada siê
z nastêpuj¹cych obszarów:
1) szkody u osób pij¹cych  uszkodzenie zdrowia
i rozwoju psychofizycznego, samozniszczenie;
2) szkody u cz³onków rodzin z problemem alkoholowym: demoralizacja, ubóstwo, obni¿enie szans
kariery ¿yciowej, zjawiska przemocy, zaburzenia
somatyczne i emocjonalne spowodowane wychowywaniem siê w rodzinach alkoholowych;
3) naruszenie prawa i porz¹dku oraz norm spo³ecznych przez osoby nietrzewe, przestêpczoæ nietrzewych;
4) demoralizacja rodowiska lokalnego poprzez np.
sprzeda¿ alkoholu nieletnim i nietrzewym, zachowania patologiczne  szczególnie osób d³ugotrwale bezrobotnych.
Rozmiary problemów alkoholowych w naszej gminie w roku 2002 obrazuje poni¿sze zestawienie.
Ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne gminy, tj. du¿y
nap³yw turystów w sezonie letnim w pasie nadmorskim oraz wysoki stopieñ bezrobocia zosta³y przyjête maksymalne wskaniki do wyliczeñ.
PROBLEMY ALKOHOLOWE W GMINIE USTKA
Ludnoæ ogó³em: 7.574 mieszkañców, w tym:
 1914 w wieku przedprodukcyjnym do 18 lat;
 2161  kobiety w wieku produkcyjnym (18-59 lat);
 2574  mê¿czyni w wieku produkcyjnym (18-64 lat)
 607  kobiety w wieku poprodukcyjnym;
 318  mê¿czyni w wieku poprodukcyjnym.
Populacje osób, u których wystêpuj¹ ró¿ne kategorie
problemów alkoholowych w gminie (dane szacunkowe wyliczone wskanikami Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych  2000):
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Liczba osób uzale¿nionych od
alkoholu (oko³o 2% populacji)
Doroli ¿yj¹cy w otoczeniu
alkoholika (wspó³ma³¿onkowie,
rodzice  oko³o 4% populacji)
Dzieci wychowuj¹ce siê w rodzinach
alkoholowych (oko³o 4% populacji)
Osoby pij¹ce szkodliwie nie
uzale¿nione od alkoholu (oko³o 7%
populacji
Ofiary przemocy domowej w
rodzinach z problemem
alkoholowym:
- 2/3 osób doros³ych;
- 2/3 dzieci z tych rodzin

Oko³o 15,1
osób
Oko³o 226
osób
230 osób
396 osób
201 osób
doros³ych
i dzieci

W gminie Ustka licz¹cej 7.574 mieszkañców sta³ych na
jeden punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przypada
65,8 osoby. £¹cznie z punktami sezonowymi dzia³a 115
punktów sprzeda¿y alkoholu do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.
Bior¹c pod uwagê nap³yw w sezonie letnim oko³o 50
tysiêcy turystów na mapie problemów alkoholowych rysuje siê diametralnie inny obraz problemu. Ograniczenie
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych utrudnia przewiadczenie sprzedawców, w³adz gminy
a tak¿e samych konsumentów, ¿e piwo jest zwyk³ym napojem.
Bardzo dobitnie wiadczy o tym fakt, ¿e w ankiecie
M³odzie¿ i alkohol w kolejnych latach dzieci odpowiadaj¹ nie pi³em ¿adnego alkoholu. Natomiast w przypadku pytania czy pi³e piwo odpowiadaj¹ twierdz¹co.
Z powy¿szej ankiety wynika równie¿, ¿e dzieci samodzielnie mog¹ w sklepie kupiæ piwo bez wiêkszych problemów, natomiast w przypadku wódki i wina twierdz¹co wypowiada siê niewielki procent pytanych.
Niezale¿nie od tego jak bêdziemy oceniaæ obecnoæ
alkoholu w ¿yciu spo³ecznym naszej gminy faktem jest,
¿e 47 rodzin, w których ¿yje 188 osób, ze wzglêdu na alkoholizm matki, ojca lub ich obojga s¹ objête sta³¹ opiek¹ socjaln¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej. Koszt
wiadczeñ pokrywanych z bud¿etu centralnego i gminy
za rok 2002 wyniós³ 25.500 z³otych.
Nastêpnym problemem jest wysokie bezrobocie strukturalne, które w naszej gminie wynosi 34,8%, co oznacza, ¿e 905 mieszkañców naszej gminy nie posiada sta³ego zatrudnienia. Z danych szacunkowych wynika, ¿e a¿
151 osób ze wzglêdu na alkoholizm nie bêdzie w stanie
nigdy podj¹æ zatrudnienia, a co za tym idzie nie ma ¿adnych szans ¿yciowych.
W zwi¹zku z tym nale¿y przewidywaæ zwiêkszone wydatki z bud¿etu gminy na wiadczenia socjalne w latach
nastêpnych nie mówi¹c ju¿ o szkodach spo³ecznych, które
nie zawsze s¹ wymierne.
Szkody spo³eczne wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu
trudno oszacowaæ, bêd¹ one skutkowa³y jeszcze na nastêpne pokolenia. Osoby pij¹ce nadmiernie bowiem nara¿aj¹ swoich bliskim na urazy fizyczne i psychiczne.
2. ALKOHOL I M£ODZIE¯
Na 900 uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy a¿ 200 pocho-
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dzi z rodzin z grupy ryzyka alkoholowego. Z badañ ankietowych przeprowadzonych systematycznie od trzech lat
wród uczniów klas koedukacyjnych szkó³ podstawowych
i gimnazjum wynika niezmiennie, ¿e oko³o 70% dzieciom
zdarzy³o siê ju¿ picie jakiego alkoholu w ¿yciu. Najliczniejsza grupa dzieci pi³a po raz pierwszy alkohol
w wieku 10-12 lat. Zatrwa¿aj¹cym jest fakt, ¿e a¿ 12%
dzieci pi³o alkohol z rodzicami lub kim doros³ym z rodziny.
Nasilanie siê spo¿ycia napojów alkoholowych przez
dzieci i m³odzie¿ jest bardzo powa¿nym zagro¿eniem, prowadzi do naruszenia prawa i porz¹dku publicznego oraz
innych zachowañ patologicznych, w tym równie¿ ogranicza ich karierê zawodow¹ i ¿yciow¹.
3. RYNEK ALKOHOLOWY
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2002 r. w gminie
dzia³a³o ³¹cznie z sezonowymi 115 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, w tym z napojami przeznaczonymi
do spo¿ycia:
 w miejscu sprzeda¿y
63
 poza miejscem sprzeda¿y
52
Liczba ta jest sta³a od trzech lat.
4. PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Zasoby gminy w sferze rozwi¹zywania problemów alkoholowych s¹ niewielkie.
Najbli¿sz¹ placówk¹ leczenia odwykowego, w której
prowadzone s¹ programy terapeutyczne dla uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych jest Samodzielny Publiczny
ZOZ Poradnia Leczenia Odwykowego w S³upsku, ul. W.
Polskiego 50, a placówk¹ stacjonarnego leczenia uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nienia oddzia³ w Lubuczewie.
Gmina wspó³pracuje z Domem Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy PCK O/S³upsk dofinansowuj¹c program w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci z
rodzin alkoholowych i ofiar przemocy tam przebywaj¹cych. Na mocy porozumienia z us³ug tej placówki korzystaj¹ mieszkañcy naszej gminy.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dzia³aj¹cy w siedzibie Urzêdu Gminy w Ustce udziela porad i konsultacji osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym  mieszkañcom
gminy i miasta Ustki, natomiast dzia³aj¹cy w miecie Ustka Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy
udziela pomocy równie¿ mieszkañcom gminy. Od dwóch
lat istnieje grupa AA Przystañ w Objedzie.
We wszystkich szko³ach podstawowych i gimnazjum
prowadzone s¹ programy profilaktyczno-wychowawcze
oraz zajêcia opiekuñczo-wychowawcze w ramach zajêæ
pozalekcyjnych. Prowadzona jest równie¿ w ró¿nych formach pomoc pedagogiczno-psychologiczna rodzicom.
Na terenie gminy dzia³aj¹ placówki owiatowo-wychowawcze:
1. wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Szkole
Podstawowej w Wytownie, gdzie prowadzony jest program profilaktyczno-wychowawczy oraz grupa socjoterapeutyczna.
2. wietlica rodowiskowa w Pêplinie prowadzona w
porozumieniu z Gmin¹ przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/S³upsk z programem profilaktyczno-wychowawczym i zajêciami opiekuñczo-wychowawczymi oraz grupy opiekuñczo-wychowawcze
w Mo¿d¿anowie i Starkowie.

3. wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza z Elementami
Terapii  Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej w Duninowie: prowadzi program profilaktyczno-wychowawczy
z elementami terapii oraz grupê socjoterapeutyczn¹.
We wszystkich placówkach zatrudnieni s¹ wychowawcy i pedagodzy ze studiami podyplomowymi z zakresu
profilaktyki uzale¿nieñ ewentualnie psychoprofilaktyki
oraz po kursach socjoterapii. Programy prowadzone w
tych placówkach finansowane s¹ z bud¿etu gminy. Nauczycie prowadz¹cy zajêcia pozalekcyjne, posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajêæ profilaktycznych, psychoprofilaktycznych, w tym równie¿ z zakresu
socjoterapii oraz pracy z rodzin¹ dysfunkcyjn¹.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej prowadz¹ program Profesjonalizm w pracy z rodzinami uzale¿nionymi na terenie Gminy Ustka. Program
ten uzyska³ pozytywn¹ opiniê pe³nomocnika Zarz¹du
Województwa Pomorskiego ds. realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.
Interwencje w rodzinie prowadz¹ odpowiednio przeszkoleni pracownicy socjalni Orodka oraz w miarê potrzeby w³¹czony jest dzielnicowy Komisariatu Policji.
W ramach dzia³añ informacyjnych Gminna Komisja wyda³a informator p.n. Choroba alkoholowa  jak pomóc
sobie i bliskim?, zawieraj¹cy podstawowe informacje o
chorobie alkoholowej, wykaz i adresy grup samopomocowych oraz poradni na terenie Ustki i S³upska.
5. WNIOSKI KOÑCOWE
Rozmiary i dolegliwoci wystêpuj¹cych problemów alkoholowych w naszej gminie tworz¹ powa¿ne zagro¿enie dla funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego oraz kondycji zdrowotnej i moralnej spo³eczeñstwa.
Przeciwdzia³anie tym zagro¿eniom wymaga systematycznej i dobrze zorganizowanej dzia³alnoci w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Podejmowanie tych dzia³añ jest obowi¹zkiem gminy,
wynikaj¹cym z ustawy o wychowaniu w trzewoci.
Dzia³ania powinny byæ realizowane przez:
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych od alkoholu.
2. Organizacjê i prowadzenie programów profilaktycznych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y.
3. Organizacjê pomocy pedagogiczno-psychologicznej
rodzicom we wszystkich szko³ach podstawowych
i gimnazjum czyli praca w nastêpuj¹cych obszarach:
 pomoc w rozwi¹zywaniu problemów w wychowaniu dziecka,
 wspó³praca w procesie nauczania i wychowania,
 interwencja w rodzinê w sytuacji alkoholizmu, przemocy, zaniedbania dziecka.
4. Prowadzenie wietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
w Szkole Podstawowej w Wytownie oraz wietlicy rodowiskowej w Pêplinie, Mo¿d¿anowie, Starkowie,
Wodnicy.
5. Organizowanie kolonii letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych jako integralna czêæ programówprofilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w
szko³ach i placówkach owiatowo-wychowawczych.
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6. Systematyczna edukacja spo³ecznoci gminy poprzez
ulotki, broszurki i inne kampanie.
7. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i zwi¹zkami wyznaniowymi w celu promocji zdrowia i propagowania zdrowych obyczajów.
8. Wspieranie grup abstynenckich  udostêpnianie pomieszczeñ dla grupy AA Przystañ w Objedzie.
9. Prowadzenie programu Profesjonalizm w pracy z rodzinami uzale¿nionymi na terenie Gminy Ustka  interwencja kryzysowa w Miejsko-Gminnym Orodku
Pomocy Spo³ecznej w Ustce.
10. Ograniczenie dostêpnoci alkoholu, w szczególnoci
poprzez zawarcie w gminnych przepisach prawa miejscowego zapisów zabraniaj¹cych sprzeda¿y, podawa-
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nia i spo¿ywania napojów alkoholowych w obiektach
o zabudowie niesta³ej i charakterze przenonym lub
przewonym jak i rygorystycznym okreleniu iloci ca³odobowych punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y.
Zadania wy¿ej wymienione inny byæ systematycznie
realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Skuteczna
realizacja programu przyczyni siê do zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenia rozmiarów tych, które ju¿ wystêpuj¹, zwiêkszenie zasobów radzenia sobie z ju¿ istniej¹cymi problemami.

II. HARMONOGRAM DZIA£AÑ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003

Lp.

Zamierzony efekt
dzia³ania

Zadanie
Zwiêkszenie dostêpnoci
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu

1.

1.

Zmniejszenie ju¿
istniej¹cych
i zapobieganie
powstawaniu
nowych
problemów
alkoholowych

Sposób realizacji

2.

Pomoc ofiarom
i powstrzymywanie
sprawców przemocy,
rozpoznawanie
symptomów przemocy
1.

2.

3.

3.

4.

Zorganizowana
pomoc
psychologicznorozwojowa
dzieciom osób
uzale¿nionych i
rodzin
patologicznych
Uczenie
wczesnego
rozpoznawania
sygna³ów
wskazuj¹cych na
rozwijanie siê
procesu
uzale¿nienia
Pomoc rodzicom
w rozwi¹zy-waniu
problemów
w wychowaniu
dziecka
Wspó³praca
z rodzicami
w procesie
nauczania
i wychowania
dziecka

Osoba
odpowiedzialna

1.

koszta powo³ywania bieg³ego
orzekaj¹cego w przedmiocie
uzale¿nienia  przygotowanie planu
motywacji do leczenia.

2.

prowadzenie punktu konsultacyjnego
dla osób uzale¿nionych od alkoholu
oraz wspó³uzale¿nionych:
wynagrodzenie dla dy¿uruj¹cego 24 z³
/ godz. x 8 godz. m-cznie x 12 m-cy =
2.304 z³

2.304 ca³y rok

Pracownik
merytoryczny
UG

3. Zakup i dystrybucja materia³ów
edukacyjno-informacyjnych: broszury,
ulotki
Dofinansowanie programu
profilaktycznego, edukacyjno-rozwojowego
prowadzonego w Domu Interwencji
Kryzysowej przy PCK o/S³upsk jako
zorganizowana pomoc psychologiczna dla
dzieci z rodzin alkoholowych i ofiar
przemocy tam przebywaj¹cych
1. Finansowanie wietlicy
profilaktyczno-wychowawczej w
Szkole Podstawowej w Wytownie 
prowadzenie grup
socjoterapeutycznych:
a) umowy zlecenia z pochodnymi:
56 godz. x 10 m-cy x 27 z³/godz.
£¥CZNIE: 15.120 z³

500 ca³y rok

Pracownik
merytoryczny
UG
Pracownik
merytoryczny
UG

a)

Udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹
problemy alkoholowe
pomocy psychospo³ecznej i
prawnej
a w szczególnoci ochrony
przed przemoc¹ w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w
szczególnoci wród dzieci i
m³odzie¿y.

Koszt
Termin
ogólny
realizacji
(z³)
3.000 ca³y rok

2.000 I i III
kwarta³

Przewodnicz¹ca
GKRPA

17.515 ca³y rok

Dyrektor SP w
Wytownie
obs³uga
ekonomicznoadministracyjna,
Dyrektor
ZOEASz,

ca³y rok

dyrektorzy
poszczególnych
szkó³
podstawowych,
obs³uga
ekonomicznoadministracyjna,
dyrektor
ZOEASz.

b) zakup materia³ów i wyposa¿enia:
1.000 z³
c) transport: 1.395 z³
2.

Finansowanie programu
profilaktyczno-wychowawczego
prowadzonego w ramach zajêæ
pozalekcyjnych w szko³ach:
1. CHARNOWO:
a) umowy zlecenia z pochodnymi
40 godz. x 10 m-cy x 22 z³/godz.
£¥CZNIE: 9.110 z³
b)

zakup materia³ów i wyposa¿enia: 800
z³.

9.910
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5.

Interwencja
w rodzinê
w sytuacji
alkoholizmu,
przemocy,
zaniedbywani
a dziecka.

2. G¥BINO:
a) umowy zlecenia z pochodnymi:
32 godz. x 10 m-cy x 22 z³/godz.
£¥CZNIE: 7.350 z³
b)

zakup materia³ów i wyposa¿enia: 500 z³

3. OBJAZDA:
a) umowy zlecenia z pochodnymi:
40 godz. x 10 m-cy x 22 z³/godz.
£ACZNIE: 9.110 z³
b)

10.110

zakup materia³ów i wyposa¿enia: 1.000
z³

3. ZALESKIE
a) umowy zlecenia z pochodnymi:
40 godz. x 10 m-cy x 22 z³/godz.
£¥CZNIE: 9.110 z³
b)

7.850

9.910

zakup materia³ów i wyposa¿enia: 800 z³

4. Publiczne Gimnazjum w Objedzie:
a) umowy zlecenia z pochodnymi
48 godz. x 10 m-cy x 22 z³/godz.
£¥CZNIE: 10.885 z³

11.885

b) zakup materia³ów i wyposa¿enia: 1.000 z³
3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dofinansowanie szkolnej imprezy
sportowo-rekreacyjnej „W
zdrowym ciele zdrowy duch”
z elementami profilaktyki
uzale¿nieñ promuj¹cej zdrowy styl
¿ycia dla dzieci i m³odzie¿y ze
szkó³ i gimnazjum organizowane
przez:
Uczniowski Klub Sportowy Orze³
przy SP w Objedzie
SP CHARNOWO
SP G¥BINO
SP WYTOWNO
SP ZALESKIE
SP OBJAZDA
PUBLICZNE GIMNAZJUM OBJAZDA
4.

5.

Udzia³ w Ogólnopolskiej Kampanii
Spo³ecznej Zachowaj Trzewy
Umys³ pod patronatem Minister
Edukacji Narodowej
i Sportu Krystyny £obackiej szkó³
podstawowych: G¹bino,
Charnowo, Objazda, Zaleskie,
Wytowno i Publicznego
Gimnazjum w Objedzie

prowadzenie programu profilaktycznowychowawczego dla dzieci i m³odzie¿y
w wietlicach rodowiskowych 
porozumienie o wspó³pracy z PTZN
o/S³upsk w sprawie prowadzenia grup
rodowiskowych w:

1) Pêplinie:
a) umowy z pochodnymi:
56 godz. X 10 m-cy x 24 z³/godz.
£¥CZNIE: 13.440 z³

Ca³y rok
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.000
500 I kwart.

500
2.000 I kwart.

63.000

ca³y rok

63.000 Ca³y rok

prezes klubu
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
prezes
klubu
dyrektor
szko³y
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
dyrektor szko³y
przewodnicz¹cy
dyrektor
szko³y
GKRPA, szko³y
dyrektor
dyrektor
szko³y
koordynator
dyrektor
przewodnicz¹cy
Publicznego
GKRPA,
Gminazjum,
koordynator
dyrektor
w Objedzie
Publicznego
Gimnazjum w
pracownik
Objedzie
merytoryczny UG

pracownik
merytoryczny UG
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b) zakup materia³ów i doposa¿enie:
2500 z³.
c) rodowiskowa impreza rekreacyjnosportowa i wiêto Pieczonego Ziemniaka
500 z³
d)transport 500 z³
RAZEM: 16.940 z³
2. Starkowie:
a) umowy z pochodnymi:
24 godz. x 10 m-cy x 24 z³/godz.
£¥CZNIE: 5.760 z³
b) zakup materia³ów i doposa¿enie
2.500 z³
c) transport 500 z³
RAZEM: 8.760 z³
3. Mo¿d¿anowie:
a) umowy z pochodnymi:
24 godz. x 10 m-cy x 24 z³/godz.
£¥CZNIE: 5.760 z³
b) zakup materia³ów i doposa¿enie 2.500
z³
c) transport: 500 z³
RAZEM: 8.760 z³
4. Wodnicy:
a) umowy z pochodnymi
48 godz. x 10 m-cy x 24 z³/godz.
£¥CZNIE: 11.520 z³
b) zakup materia³ów i doposa¿enia:
5.000 z³
c) transport 500 z³
RAZEM: 17.020 z³
6. Doposa¿enie wietlicy rodowiskowej,
profilaktyczno-wychowawczej w Rowach
planowanej do utworzenia w 2004 roku
7. Dofinansowanie Caritas Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Duninowie w
zakresie:
a) prowadzenie zajêæ profilaktycznowychowawczych w wietlicy
profilaktyczno-wychowawczej 
wynagrodzenie prowadz¹cego zajêcia:
umowa zlecenia z pochodnymi: 24
godz. x 10 m-cy x 24 z³/godz.
£¥CZNIE: 5.760 z³

Wspomaganie dzia³alnoci
instytucji, stowarzyszeñ i
osób fizycznych s³u¿¹cej
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych
4.

Wsparcie materialne,
edukacyjne lokalowe
dla podmiotów
niepañstwowych
zajmuj¹cych siê
statutowo
rozwi¹zywaniem
problemów
alkoholowych

8. Finansowanie kolonii letnich z
programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin
alkoholowych i patologicznych
uczestnicz¹cych w programie
profilaktyczno-wychowawczym
realizowanym w ramach zajêæ
pozalekcyjnych dla dzieci w szko³ach:
Charnowo, G¹bino, Objazda, Zaleskie,
Wytowno, Gimnazjum Objazda:
a) organizacja obozu w formie przetargu
20.196 z³
b) transport 1.000 z³
1. Udostêpnienie pomieszczeñ dla grup
AA Przystañ w Objedzie
2.

Dofinansowanie udzia³u w Programie
Rozwoju Osobistego organizowanym
przez Instytut Psychologii Zdrowia w
Warszawie dla lidera grupy AA
Przystañ w Objedzie

5.000 XII

Pracownik
merytoryczny
UG

5.760 ca³y rok

pracownik
merytoryczny
UG

21.196 wakacje
letnie

pracownik
merytoryczny
UG

500 Wg
zg³oszon.pot
rzeb
1.660 XII

pracownik
merytoryczny
UG
pracownik
merytoryczny
UG
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Realizacja zadañ
ustawowych

1.

Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Duninowie – dofinansowanie
parafialnej imprezy sportoworekreacyjnej z elementami
profilaktyki alkoholowej promuj¹cej
zdrowy styl ¿ycia pn. Familiada

2.

Dofinansowanie dla stowarzyszenia
Krokus Centrum Trzewoci w
S³upsku na organizacjê
Ogólnopolskiego Pomorskiego Rajdu
Abstynenckiego Gryfa S³upskiego

Wynagradzanie cz³onków komisji za
posiedzenia w pe³nym sk³adzie:
7 osób x 12 posiedzeñ w roku x 160 z³/
z³/posiedzenie
1.

500

Wynagrodzenia cz³onków zespo³u ds.
osób z problemami alkoholowymi
2 osoby x 12 posiedzeñ w roku x 160 z³
posiedzenie

3.840

Wynagrodzenie cz³onków zespo³u
kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych:
3 osoby x 4 kontrole w roku x 160 z³
posiedzenie

1.920

4.

Udzia³ cz³onków komisji w
szkoleniach i konferencjach

5.

Zakup rodków ¿ywnociowych

6. Zakup materia³ów

VIII

pracownik
merytoryczny
UG

VIII

pracownik
merytoryczny
UG

13.440 ca³y rok

2.

3.
5.

1.000

1.500

100
100
200.000 z³

RAZEM:

III. ZASADY WYNAGRADZANIA
CZ£ONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Dla cz³onków gminnej komisji rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za ka¿dy dzieñ wykonywania czynnoci zwi¹zanych z prac¹ komisji, w szczególnoci za
udzia³ w posiedzeniach komisji, zespo³ów ds. profilaktyki uzale¿nieñ, osób z problemami alkoholowymi, kontroli sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
oraz innych posiedzeniach rady z tytu³u pracy komisji
ustala siê wynagrodzenie w wysokoci 20% najni¿szego wynagrodzenia og³aszanego w dzienniku ustaw
przez Ministra Pracy, Polityki Spo³ecznej.
2. Przy podró¿ach poza teren gminy cz³onkom komisji
skierowanym na szkolenia z zakresu rozwi¹zywania
problemów alkoholowych przys³uguje zwrot kosztów
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych na terenie kraju.
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UCHWA£A Nr VI/49/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231; zm. Nr 167, poz. 1372) i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r:
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9840) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê 45 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i 35 punktów sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
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2. W miejscowoci Lêdowo, w której mieci siê jednostka wojskowa, w ramach iloci punktów, o których
mowa w ust. 1 ustala siê, po zasiêgniêciu opinii Dowódcy Garnizonu Ustka 3, jeden punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i jeden punkt sprzeda¿y
i podawania napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VIII/52/2001 Rady Gminy Ustka
z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych, zasad: usytuowania
miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustka
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr VII/142/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon ulic Madaliñskiego i Milskiego w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984,, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon ulic Madaliñskiego i Milskiego
w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni
15,10 ha, jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 006) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod

Dziennik Urzêdowy
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pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej dzia³ce.
22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna  domy
mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki
schodowej.
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy.
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub
wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym
mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i  na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
51  obiekty u¿ytecznoci publicznej chronione: np.:
owiaty, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej
Dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej
80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
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1) obiekty budowlane obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.:
gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce
pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej
zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten
okrela zabudowa istniej¹ca w bliskim s¹siedztwie
projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na
fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim
s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu
zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim zapisem.

4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
5) OSTAB  Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie  ci¹g³a struktura przestrzenna
wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w
tym wód powierzchniowych), a tak¿e zapewniaj¹ca
ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej,
6) dachy strome  dachy o nachyleniu po³aci powy¿ej
35°,
7) makroniwelacja  zmiana naturalnej rzeby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokoæ wzglêdn¹ wiêksz¹ ni¿ 1m.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki, okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc postojowych.
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej.
Strefa nieograniczonego
parkowania.

1

2

3

4

1.
2.
3.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Hotele, pensjonaty
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek

MIN 2
MIN 1
MIN 6

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

4.
5.
6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki

8.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy kultury

100 miejsc
konsumpcyjnych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
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Kina, teatry

12.

Obiekty muzealne i wystawowe

13.

Szko³y podstawowe i gimnazja

14.

Szko³y rednie

15.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

16.

Przedszkola, wietlice

17.
18.
19.

Rzemios³o us³ugowe
Baseny p³ywackie, si³ownia, inne
ma³e obiekty sportu i rekreacji
Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie do
nauczania
1 pomieszczenie do
nauczania

Dziennik Urzêdowy
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MIN 22
MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5

10 studentów

MIN 1,5

1 oddzia³

MIN 3

100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej
1 kort

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 51
Obiekty u¿ytecznoci publicznej chronione  przedszkole
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Kopeckiego  poza
granicami planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

MIN 3
MIN 10
MIN 2

7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
zieleñ urz¹dzona ze strefy 62
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 6,30 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) ma³e hurtownie do 2000 m² powierzchni,
2) salony samochodowe z serwisem,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
4) szpitale,
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5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
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5) obiekty sportowo  widowiskowe (np. hale, boiska)
o powierzchni caùkowitej terenu powyýej 2000 m²,
6) hale targowe, targowiska,
7) motele.
ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna:nie ustala siê,
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  dla obiektów sportowo-widowiskowych
maksymalnie 2000 m²,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
6) inne  ustala siê ci¹g pieszy ³¹cz¹cy teren zieleni
urz¹dzonej 003-62 z zespo³em us³ugowym
przy ul. Kopeckiego (poza granicami planu).
Przebieg po³udniowego odcinka ci¹gu  jak
na rysunku planu
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) inne  ci¹g pieszy jak na rysunku planu.
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulic: Kopeckiego, Cebertowicza, Wiêckowskiego (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  z terenów zabudowy do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu objêta OSTAB,
2) obowi¹zek zabezpieczenia i odwodnienia skarp
i stoków o nachyleniu powy¿ej 12%,
3) zakaz makroniwelacji na terenach poza nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
4) dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA

13.
14.

15.
16.

17.
18.
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1) kolektor kanalizacji deszczowej Æ 0,5m,
2) kanalizacji sanitarnej Æ 0,3 m,
3) wodoci¹g Æ 200 mm,
4) gazoci¹g niskiego cinienia Æ 100 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu Æ 100 odsun¹æ zabudowê
zgodnie z przepisami
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
do istniej¹cej infrastruktury zapewniæ dostêp technologiczny oraz dojazd do studzienek
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca siê wprowadzenie zabudowy rednio wysokiej lub wysokiej,
w rozumieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki, o jednolitym typie
zabudowy,
3) zaleca siê zachowanie nastêpuj¹cych odleg³oci zabudowy od istniej¹cej infrastruktury: od wodoci¹gu Æ 200 mm  3,0 m; od kanalizacji sanitarnej
Æ 0,3 m  5,0 m; od kanalizacji deszczowej Æ 0,5 
5,0 m.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 5,64 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
zieleñ urz¹dzona
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy,  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
2%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRA
ZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: dla dachów p³askich  9 m, dla dachów stromych  12 m,
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3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
5) inne  ustala siê przebieg ci¹gu pieszego jak na
rysunku planu.
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Madaliñskiego 00681,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo, z terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren objêty OSTAB,
2) obowi¹zek zabezpieczenia i odwodnienia skarp
i stoków o nachyleniu powy¿ej 12%,
3) ochrona szpaleru zieleni wysokiej oznaczonego na
rysunku planu,
4) ochrona stanowisk rokitnika.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê zagospodarowanie terenu w sposób zintegrowany z s¹siaduj¹cym od po³udnia terenem zieleni urz¹dzonej ustalonym w m.p.z.p. Ujecisko I uchwalonym uchwa³¹ nr LVI/751/97 Rady Miasta Gdañska z
18.12.19997 r. (Dz.Urz. Woj. Gd. nr 14 z dnia
06.04.1998, poz. 45) i oznaczonym w tym planie symbolem 014-62,
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) gara¿e,
2) ma³e hurtownie do 2000 m² powierzchni,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej
powy¿ej 2000 m²,
4) budynki zamieszkania zbiorowego.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy,  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 2500 m²,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy,  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Witosa poza granicami planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
projektowana magistrala wodoci¹gowa Æ 250 mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê punkt widokowy o niepe³nej panoramie w
kierunku terenu 003-62
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zalecana odleg³oæ zabudowy od planowanej magistrali wodoci¹gowej Æ 250 mm  5,0 m.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 2,05 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 23
zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0,7
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  na terenie OSTAB 70%, na pozosta³ym 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy,  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Madaliñskiego 00681 oraz ulicy Nieborowskiej (poza granicami planu),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
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7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) obowi¹zek zabezpieczenia i odwodnienia skarp
i stoków o nachyleniu powy¿ej 12%,
2) zapewnienie mo¿liwoci sp³ywu zimnego powietrza,
3) fragment terenu objêty OSTAB.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MILSKIEGO Nr EW. PLANU 1732
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,26 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
ulica dojazdowa D  ulica Madaliñskiego.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu  minimalnie 10 m,
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
fragment terenu objêty OSTAB
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon
ulic Madaliñskiego i Milskiego w miecie Gdañsku w
skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) oznaczenia terenów w liniach rozgraniczaj¹cych wg
klasyfikacji strefowej,
5) ci¹gi piesze,
6) teren OSTAB,
7) szpaler zieleni wysokiej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 10, poz. 86),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r.
poz. 102),
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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KOMUNIKAT Nr 2
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
z dnia 21maja 2003 r.
w sprawie okreslenia minimalnego zestawu wydawnictw i podreczników oraz przyborów nawigacyjnych.
Na podstawie § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Komunikat okrela minimalny zestaw wydawnictw i podêczników oraz przyborów nawigacyjnych na statkach
morskich o polskiej przynale¿noci z wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych marynarki wojennej, stra¿y
granicznej oraz policji,
2) statków sportowych,
3) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego i rejestru administracyjnego.
§2
1. Ustala siê tablice minimalnego zestawu wydawnictw
i podrêczników oraz przyborów nawigacyjnych, stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego komunikatu.
2. Na ka¿dym statku powinna znajdowaæ siê tablica okrelona w za³¹czniku.
§3
Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje ¿eglugi wymienione w za³¹czniku w zale¿noci, od których ustalono wyposa¿enie statków, nale¿y rozumieæ rodzaje ¿eglugi okrelone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez
statki morskie (Dz. U. Nr 222 poz. 1867).
§4
1. Zobowi¹zuje si¹ armatorów do sta³ego uaktualniania
wydawnictw i podrêczników wyszczególnionych w tablicy stanowi¹cej za³¹cznik do komunikatu.
2. Wyszczególnione w tablicy wydawnictwa i podrêczniki powinny byæ dostêpne dla osób wykonuj¹cych okrelone funkcje na statku.
§5
W uzasadnionych przypadkach urz¹d morski mo¿e
zwolniæ poszczególny statek z niektórych wymagañ okrelonych w niniejszym komunikacie, je¿eli by³yby one niecelowe ze wzglêdu na szczególny rodzaj statku lub rejon
i warunki ¿eglugi.
§6
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 3 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie
okrelenia minimalnego zestawu wydawnictw i podrêczników oraz przyborów nawigacyjnych (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 24 poz. 89 i Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 3 poz. 21).
§7
Komunikat wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
w drodze wywieszenia w kapitanatach i bosmanatach por-
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tów i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych
Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Za³¹cznik
do komunikatu Nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.

Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak

TABLICA MINIMALNEGO ZESTAWU WYDAWNICTW I PODRÊCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH
Rodzaj ¿eglugi
Lp.

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

Wyszczególnienie
Miêdzynarodowa Konwencja
o Bezpieczeñstwie ¿ycia na
morzu SOLAS – 74/83 Tekst
ujednolicony 2002
Konwencja STCW 78/95
Miêdzynarodowa Konwencja o
zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki MARPOL 73/78
International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution
Damage CLC 69/92
International Convention on
Load Lines. LL 66/88
Miêdzynarodowa Konwencja o
zapobieganiu zderzeniom na
morzu COLREG  72
Miêdzynarodowa Konwencja o
poszukiwaniach i ratownictwie
na morzu SAR 79
Kodeks Bezp. Postêpowania
przy Rozmieszczaniu
i Mocowaniu £adunków. Rez.
A.714(17) IMO
Kodeks Bezp. Za³adunku
i Roz³adunku Masowców. Res.
A.862(20)IMO
Kodeks IMO budowy
i wyposa¿enia statków
przewo¿¹cych chemikalia
luzem
Kodeks bezpiecznego przewozu
sta³ych ³adunków masowych
„BC Code”
Kodeks IMO w sprawie
bezpiecznej praktyki przy
przewozie ³adunków drewna na
pok³adzie
Miêdzynarodowy Morski
Kodeks Towarów
Niebezpiecznych (IMDG
Code).
Kodeks Morski
Przepisy portowe obowi¹zuj¹ce
na polskich obszarach
morskich
Poradnik postêpowania dla
statków w nag³ych wypadkach
przy przewozie ³adunków
niebezpiecznych

Miêdzynarodowa

Przybrze¿na

Krajowa

Os³oniêta

Portowa

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) T, Pro-ro

(1)T,Pro-ro

(1) T, Pro-ro

n/d

n/d

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

(1) Z,C,G

(1)Z,C,G

1) Z,C,G

n/d

n/d

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) T,Z,C,G

(1)T,Z,C,G

(1) T,Z,C,G

n/d

n/d
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17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Poradnik pierwszej pomocy
medycznej przy wypadkach
powsta³ych podczas przewozu
³adunków niebezpiecznych
Poradnik poszukiwania
i ratowania dla statków
handlowych IAMSAR
Podrêcznik medyczny dla
kapitanów statków
Ocean Passages (wydawnictwo
Admiralicji Brytyjskiej)
Miêdzynarodowy Kod
Sygna³owy
Morski Nawigacyjny S³ownik
Frazeologiczny
Locja rejonów ¿eglugi
Spis wiate³ rejonów ¿eglugi
Spis radiostacji nautycznych
Rocznik astronomiczny
Tablice nawigacyjne
Tablice astronomiczne
Tablice pr¹dów
Tablica pogl¹dowa kodu
flagowego
Tablica sygna³ów ratunkowych
Znaki i skróty stosowane na
mapach
Katalog map morskich
Komplet map nawigacyjnych
na rejon ¿eglugi

(1) T,Z,C,G

(1)T,Z,C,G

(1) T,Z,C,G

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W *

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W *

n/d

n/d

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

(1) W
(1) W
(1) W
(1) W
(1) W
(1) W
(1) W

(1) W
(1) W
(1) W
n/d
n/d
n/d
n/d

(1) W
(1) W
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

35

Identyfikator gwiazd

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

36

Aktualne tabele dewiacji
Trójk¹t nawigacyjny (kompl.2
szt.) lub linia³ równoleg³y
Cyrkiel nawigacyjny
Szk³o powiêkszaj¹ce

(1) W

(1) W

(1) W

W

W

(2) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

(2) W
(1) W
Statki szybkie
lub
dynamicznie
unoszone.

(1) W
n/d

(1) W
n/d

(1) W
n/d

n/d
n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

37
38
39
40

Kodeksy: DSC, HSC 1994
i HSC 2000

Legenda
Liczba w nawiasie

Litera
Poz. 8, 26, 27, 29, 34, 35,
38
Litera T
Litera P ro – ro
Litera Z
Litera C
Litera G
Litera W

N/d
*

Oznacza wymagan¹ iloæ
Oznacza rodzaj statku, do którego wymagania siê odnosz¹
Nie dotyczy statków rybackich o pojemnoci brutto poni¿ej 200,
po³awiaj¹cych na polskich obszarach morskich.
Oznacza statek towarowy
Oznacza statek pasa¿erski ro  ro
Oznacza zbiornikowiec
Oznacza chemikaliowiec
Oznacza gazowiec,
Oznacza wszystkie statki,
Nie dotyczy
Nie dotyczy statków rybackich.
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KOMUNIKAT Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
o wprowadzeniu w ¿ycie wytycznych dla armatorów
w sprawie szczegó³owych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków i wytycznych w sprawie rozk³adów alarmowych dla statków pasa¿erskich.
Na podstawie § 19 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wytyczne dla armatorów w sprawie alarmów
æwiczebnych i próbnych na statkach morskich, które stanowi¹ za³¹cznik do niniejszego komunikatu.
§2
1. Wytyczne obowi¹zuj¹ armatorów statków morskich o
polskiej przynale¿noci z wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych marynarki wojennej, sra¿y
granicznej oraz policji,
2) statków sportowych,
3) statków innych ni¿ pasa¿erskie, których liczba sta³ej
za³ogi wynosi mniej ni¿ 5 osób,
4) ³odzi rybackich,
5) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego oraz rejestru administracyjnego.
2. Na statkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 winny byæ
wywieszone we w³aciwych miejscach tablice okrelaj¹ce rodzaje alarmów, sygna³y alarmowe i ich charakterystykê oraz sposób nadawania tych sygna³ów.
§3
Wytyczne, o których mowa w § 1, stanowi¹ podstawê
do opracowania przez armatorów szczegó³owych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków.
§4
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 7 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie
wprowadzenia w ¿ycie wytycznych dla armatorów w sprawie alarmów æwiczebnych i próbnych na statkach morskich (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 38, poz. 140 i Dz. Urz. Woj.
Elbl¹skiego Nr 4 poz. 25).
§5
Komunikat wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
w drodze wywieszenia kapitanatach i bosmanatach portów i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych
Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak

Za³¹cznik
do komunikatu Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
WYTYCZNE DLA ARMATORÓW
W SPRAWIE ALARMÓW ÆWICZEBNYCH I PRÓBNYCH
NA POLSKICH STATKACH MORSKICH
Og³aszanie alarmów
1. Sygna³y alarmowe winny byæ nadawane przy pomocy
gwizdka lub syreny okrêtowej oraz dodatkowo dzwonkiem elektrycznym zgodnie z przepisami konwencji o
bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu. W pomieszczeniach
gdzie wystêpuje natê¿enie ha³asu  tak¿e wiat³em.
2. Statki, które nie maj¹ mo¿liwoci nadawania sygna³ów alarmowych w sposób podany w pkt 1 og³aszaj¹
alarmy za pomoc¹ gwa³townego bicia w gong, lub innym dostêpnym rodkiem.
3. Sygna³ alarmowy winien byæ powtórzony kilkakrotnie:
1) w morzu: do czasu zajêcia przez za³ogê stanowisk
alarmowych,
2) w porcie: do chwili przybycia pomocy.
Instrukcje postêpowania w przypadku zagro¿enia
1. Dla ka¿dego cz³onka za³ogi znajduj¹cego siê na statku
nale¿y opracowaæ w jêzyku polskim i w jêzyku angielskim instrukcjê postêpowania w przypadku zagro¿enia.
2. Instrukcja postêpowania powinna zawieraæ:
1) nazwy wszystkich alarmów zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó³owych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie, zwanego dalej rozporz¹dzeniem,
2) rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) rodki jakimi sygna³y alarmowe bêd¹ nadawane,
4) miejsce zbiórek alarmowych,
5) dzia³anie jakie powinien podj¹æ ka¿dy cz³onek za³ogi po us³yszeniu sygna³u alarmowego (ubiór, obuwie, zabranie pasa ratunkowego, kombinezonu ratunkowego, porcji od¿ywek opóniaj¹cych hypotermiê, przenonych radiotelefonów do ³¹cznoci dwukierunkowej, radiop³aw awaryjnych itp.) na jaki sygna³ alarmowy ubiera pas ratunkowy (kombinezon
ratunkowy),
6) czynnoci wynikaj¹ce z rozk³adów alarmowych,
7) czynnoci jakie powinien podj¹æ cz³onek za³ogi po
zauwa¿eniu wypadniêcia cz³owieka za burtê, po¿aru i innych zagro¿eñ.
3. Instrukcje postêpowania powinny byæ wykonane w
dwóch egzemplarzach  jeden egzemplarz wywieszony w kabinie cz³onka za³ogi, drugi u kapitana.
4. Instrukcja postêpowania dla pasa¿erów powinna zawieraæ:
1) nazwy alarmów,
2) rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) rodki jakimi sygna³y bêd¹ nadawane,
4) drogi i miejsca zbiórki, na które nale¿y siê udaæ,
5) co powinien pasa¿er zabraæ ze sob¹ na miejsce zbiórki (np. pas ratunkowy) oraz jaki powinien mieæ ubiór,
6) numer ³odzi lub tratwy ratunkowej, do której wyznaczony jest pasa¿er,
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7) czynnoci jakie powinien podj¹æ po zauwa¿eniu wypadniêcia cz³owieka za burtê, po¿aru lub innego zagro¿enia.
5. Instrukcja postêpowania dla pasa¿erów powinna byæ
opracowana w jêzyku polskim i angielskim oraz w miarê potrzeby w innym jêzyku obcym i wywieszona w
kabinach pasa¿erskich, w mesach i palarniach, wietlicach, w miejscach zbiórek, oraz w rzucaj¹cy siê sposób  w korytarzach pasa¿erskich. Obok instrukcji postêpowania nale¿y wywiesiæ ilustrowane tablice pokazuj¹ce sposób zak³adania pasa ratunkowego. Opis ilustrowanej tablicy powinien byæ dwujêzyczny  polski
i angielski.
II. Rozk³ad alarmowy
1. Statek przed wyjciem w morze powinien posiadaæ
rozk³ad alarmowy, sporz¹dzony stosownie do:
1) znajduj¹cego siê na statku wyposa¿enia ratunkowego, ratowniczego, radiotelekomunikacyjnego, po¿arowego i awaryjnego,
2) sk³adu i liczebnoci za³ogi,
3) liczby pasa¿erów.
2. Rozk³ad alarmowy powinien:
1) obejmowaæ alarmy wyszczególnione w § 17 rozporz¹dzenia,
2) rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) rodki jakimi sygna³y alarmowe bêd¹ nadawane,
4) sposób w jaki bêdzie wydane polecenie opuszczania statku,
5) wyznaczaæ stanowiska alarmowe dla cz³onków za³ogi i punkty zborne dla pasa¿erów,
6) okrelaæ obowi¹zki ka¿dego cz³onka za³ogi w czasie
alarmu,
7) okrelaæ miejsca przechowywania  rodków ochrony cieplnej, rodków do walki z po¿arem oraz wyposa¿enia awaryjnego.
3. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ, którzy oficerowie s¹ odpowiedzialni za utrzymanie rodków ratunkowych i rodków do walki z po¿arami w dobrym stanie technicznym i gotowoci do natychmiastowego
u¿ycia.
4. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ zastêpców osób
na kluczowych stanowiskach, na wypadek gdyby sta³y siê one niezdolne do pe³nienia powierzonych funkcji, bior¹c przy tym pod uwagê, ¿e ró¿ne stany zagro¿enia mog¹ wymagaæ podjêcia ró¿nych dzia³añ.
5. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ dowódcê i zastêpcê na ka¿d¹ ³ód ratunkow¹ i ratownicz¹, dowódcê na ka¿d¹ tratwê ratunkow¹ oraz sk³ad za³ogi na ³odzie ratunkowe i ratownicze.
6. Rozk³ad alarmowy powinien ustalaæ obowi¹zki wyznaczone, na wypadek zagro¿enia, cz³onkom za³ogi wzglêdem pasa¿erów. Obowi¹zki te powinny obejmowaæ:
1) ostrzeganie pasa¿erów,
2) sprawdzenie, czy pasa¿erowie s¹ odpowiednio ubrani i czy na³o¿yli na siebie pasy ratunkowe lub kombinezony ratunkowe we w³aciwy sposób,
3) gromadzenie pasa¿erów w miejscach zbiórek,
4) utrzymanie porz¹dku w przejciach oraz na klatkach
schodowych i ogólny nadzór nad ruchem pasa¿erów,
5) dopilnowanie, aby zapas koców zosta³ zabrany do
jednostek ratunkowych,
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6) rozmieszczenie pasa¿erów w ³odziach i tratwach ratunkowych,
7) rozk³ad alarmowy powinien ustalaæ obowi¹zki wyznaczone poszczególnym cz³onkom za³ogi statku
stosownie do rodzaju zagro¿enia, w szczególnoci
w zwi¹zku z:
1) postêpowaniem w razie:
a) potrzeby opuszczenia statku,
b) spostrze¿enia po¿aru lub wypadniêcia cz³owieka za burtê,
c) po¿aru statku w porcie i na morzu,
d) stwierdzenia na statku obecnoci wody zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu statku,
e) zagro¿enia chemicznego i zwi¹zanego z rozlewem olejowym,
f) zagro¿enia gazowego,
g) ska¿enia radioaktywnego,
h) aktów terroryzmu i bezprawia,
i)obrony cywilnej,
2) podzia³em czynnoci i obsad¹ stanowisk alarmowych za³ogi pok³adowej, maszynowej i hotelowej, odrêbnie dla ka¿dego rodzaju zagro¿enia,
3) rozmieszczeniem i zamykaniem drzwi wodoszczelnych i po¿arowych, iluminatorów, zaworów
i urz¹dzeñ do zamykania cieków, pokryw zejciówek, pokryw wietlików i innych podobnych
otworów na statku,
4) obsad¹, wyposa¿eniem i wodowaniem ³odzi
i tratw oraz przygotowaniem innych rodków ratunkowych,
5) obs³ug¹ silników na ³odziach lub napêdu ruborêcznego i wios³owego,
6) obs³ug¹ przenonych radiotelefonów do ³¹cznoci dwukierunkowej, radiop³aw awaryjnych
i transponderów radarowych,
7) obs³ug¹ reflektorów,
8) sk³adem, wyposa¿eniem i zbiórk¹ sekcji przeciwpo¿arowej,
9) obs³ug¹ sta³ych i przenonych urz¹dzeñ do walki z po¿arem,
10) wy³¹czeniem wentylacji,
11) wy³¹czeniem napiêcia elektrycznego z zagro¿onej czêci statku,
12) ewakuacj¹ za³ogi i pasa¿erów z zagro¿onej czêci statku,
13) ustaleniem miejsc przebicia statku,
14) przygotowaniem i uruchamianiem pomp, obs³ug¹ plastra i uszczelnianiem przecieków, sondowaniem zêz i zbiorników balastowych,
15) sk³adem, wyposa¿eniem i obowi¹zkami w czasie zagro¿enia chemicznego, gazowego i innych,
16) uszczelnieniem pomieszczeñ statku chronionych
objêtociowymi instalacjami ganiczymi.
8. Rozk³ad alarmowy nale¿y ka¿dorazowo opracowaæ
przed wyjciem statku w morze. Je¿eli po opracowaniu rozk³adu alarmowego nast¹pi jakakolwiek zmiana
w sk³adzie za³ogi wymagaj¹ca wprowadzenia zmiany
do tego rozk³adu, to kapitan powinien uaktualniæ rozk³ad lub opracowaæ nowy. Rozk³ad alarmowy powinien byæ opatrzony dat¹ i podpisany przez kapitana.
Wzór rozk³adu alarmowego dla statków pasa¿erskich
powinien byæ zatwierdzony przez administracjê morsk¹:
1) rozk³ad alarmowy powinien byæ wywieszony na
widocznych miejscach, a w szczególnoci w:
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a) sterowni,
b) maszynowni,
c) korytarzach prowadz¹cych do pomieszczeñ za³ogowych i pasa¿erskich,
2) rozk³ady alarmowe musz¹ byæ czytelne i owietlone,
3) obok rozk³adu alarmowego na statku powinien byæ wywieszony, w miejscu ogólnie dostêpnym powy¿ej pok³adu górnego, plan systemu balastowo-osuszaj¹cego statku oraz plan ochrony przeciwpo¿arowej. Drugi
egzemplarz planu ochrony przeciwpo¿arowej wykonany w jêzyku polskim i angielskim powinien byæ przechowywany przez kapitana statku. Duplikaty planów
ochrony ppo¿. powinny byæ stale przechowywane w
specjalnej obudowie poza pok³adówk¹ z przeznaczeniem dla portowych stra¿y po¿arnych zgodnie z wytycznymi Ministra  Kierownika Urzêdu Gospodarki
Morskiej Nr 1/87 z dnia 28.02.1987 r. w sprawie przechowywania planów obrony przeciwpo¿arowej na statkach morskich dla potrzeb portowych stra¿y po¿arnych.
III. Numery alarmowe
1. Ka¿dy cz³onek za³ogi powinien mieæ przydzielony numer alarmowy i instrukcjê postêpowania.
2. Nale¿y na bie¿¹co prowadziæ wykaz numerów alarmowych, zawieraj¹cy nazwiska, imiona i stanowiska cz³onków za³óg, którym numery te zosta³y przydzielone.
3. Instrukcja postêpowania powinna zawieraæ numer alarmowy oraz okrelaæ przewidziane dla posiadacza tego
numeru czynnoci w zakresie ka¿dego rodzaju zagro¿enia.
IV. Alarmy próbne i æwiczebne
1. Ka¿dy alarm æwiczebny i próbny powinien byæ w odpowiedni sposób zapowiedziany pasa¿erom lub za³odze ze stosownym wyprzedzeniem czasowym.
2. Alarmy ogólny i po¿arowy przeprowadza siê:
1) na statkach pasa¿erskich w podró¿ach miêdzynarodowych  ka¿dorazowo przed opuszczeniem przez
statek portu wyjcia, a nastêpnie raz w tygodniu,
2) na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹  raz w miesi¹cu,
3) na statkach innych ni¿ pasa¿erskie  w odstêpach
nie przekraczaj¹cych jednego miesi¹ca z tym, ¿e je¿eli na statku zmieniono ponad 25% ogólnego stanu za³ogi od chwili ostatniego alarmu  alarm nale¿y przeprowadziæ przed up³ywem 24 godzin od wyjcia statku z portu, w którym nast¹pi³a zmiana za³ogi,
4) na statkach z za³og¹ rotacyjn¹  raz w miesi¹cu dla
ka¿dej zmiany,
5) na wszystkich statkach w odstêpach nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy nale¿y przeprowadziæ alarmy w
porze nocnej (na statkach z za³og¹ rotacyjn¹ z ka¿d¹
zmian¹ oddzielnie).
3. Alarmy inne ni¿ wymienione w ust. 2 nale¿y przeprowadziæ:
1) na wszystkich statkach w odstêpach czasu nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy,
2) na statkach z za³og¹ rotacyjn¹  w odstêpach czasu
nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy dla ka¿dej zmiany.
4. Alarm próbny dla pasa¿erów przeprowadza siê przed
up³ywem 24 godzin od chwili wyjcia statku z portu, w
którym przyjêto pasa¿erów, z tym, ¿e:
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1) je¿eli po przeprowadzeniu próbnego alarmu zostanie
w jakim porcie zaokrêtowana jedynie niewielka liczba
pasa¿erów, to zamiast przeprowadzaæ kolejny alarm,
wystarczy skierowaæ uwagê tych pasa¿erów na instrukcjê postêpowania w przypadku alarmu ogólnego i po¿arowego,
2) je¿eli podró¿ statku ma trwaæ krócej ni¿ 24 godziny,
kapitan statku powinien zamiast alarmu próbnego w
jak najkrótszym czasie po rozpoczêciu podró¿y skierowaæ uwagê pasa¿erów na instrukcjê postêpowania w
przypadku alarmu ogólnego i po¿arowego,
3) je¿eli podró¿ statku trwaæ bêdzie d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c,
nastêpne alarmy próbne dla pasa¿erów powinny byæ
przeprowadzone w odstêpach miesiêcznych (co 30
dni).
V. Zakres czynnoci w czasie æwiczeñ alarmowych
1. Kapitan statku powinien przeprowadziæ alarmy próbne oraz æwiczenia alarmów zgodnie z obowi¹zuj¹cym
rozk³adem alarmowym i w taki sposób, aby pasa¿erowie i cz³onkowie za³ogi znali i rozumieli przydzielone
im obowi¹zki i czynnoci oraz potrafili je wykonaæ szybko i sprawnie.
2. Kapitan statku przeprowadza alarmy æwiczebne w taki
sposób, aby za³oga statku pe³ni³a przemiennie funkcje
alarmowe co ma na celu przygotowanie za³ogi do obs³ugi rodków ratunkowych w ka¿dych warunkach
(szczególnie w opuszczaniu ³odzi ratunkowych).
3. W czasie alarmów próbnych i æwiczeñ alarmowych,
kapitan statku obowi¹zany jest nadzorowaæ ich przebieg, sprawdzaæ gotowoæ i stan techniczny rodków
ratunkowych, po¿arowych i sprzêtu awaryjnego oraz
sprawnoæ ich obs³ugi przez za³ogê.
4. Ka¿de æwiczenie opuszczania statku powinno obejmowaæ:
1) wezwanie pasa¿erów i za³ogi na miejsce zbiórek
przy zastosowaniu instalacji alarmowych i upewnienie siê, ¿e znaj¹ oni zasady opuszczania statku
wyszczególnione w rozk³adzie alarmowym,
2) zg³aszanie siê w miejscach zbiórek i przygotowanie do wykonania obowi¹zków okrelonych w rozk³adzie alarmowym,
3) sprawdzenie, czy pasa¿erowie i za³oga s¹ odpowiednio ubrani,
4) sprawdzenie, czy pasy ratunkowe zosta³y prawid³owo za³o¿one,
5) sprawdzenie dzia³ania owietlenia awaryjnego,
6) czêciowe opuszczenie co najmniej jednej ³odzi ratunkowej po dokonaniu wszelkich niezbêdnych
przygotowañ do opuszczenia jej na wodê,
7) uruchomienie i pracê silnika ³odzi ratunkowej,
8) dzia³anie ¿urawików u¿ywanych do opuszczania na
wodê tratw ratunkowych,
9) sprawdzenie dzia³ania ³¹cznoci wewnêtrznej statku (w tym m.in. zasiêg s³yszalnoci przenonych
UHF),
10) na statkach wyposa¿onych w 100% kombinezonów
ratunkowych  sprawdzenie czy wszyscy cz³onkowie za³ogi stawili siê z kombinezonami ratunkowymi,
11) testowanie radiop³awy awaryjnej (EPIRB),
12) testowanie transpondera radarowego (SART).
5. Podczas kolejnych æwiczeñ powinny byæ czêciowo
opuszczone inne ³odzie ratunkowe.
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6. Ka¿da ³ód ratunkowa, w tym tak¿e i ³ód zrzutowa,
razem z przypisan¹ do niej za³og¹, powinna zostaæ
opuszczona na wodê i wykonywaæ manewry co najmniej raz na 3 miesi¹ce podczas æwiczeñ opuszczania statku.
7. W przypadku statków odbywaj¹cych krótkie podró¿e
miêdzynarodowe, ³odzie ratunkowe na jednej burcie
mog¹ byæ nie opuszczone na wodê, je¿eli sposób cumowania tych statków w porcie i zasady odbywania
podró¿y nie pozwalaj¹ na opuszczenie ³odzi ratunkowych po tej burcie. Jednak¿e wszystkie takie ³odzie
ratunkowe powinny byæ czêciowo opuszczone co
najmniej raz na trzy miesi¹ce i wodowane co najmniej
raz na 6 miesiêcy.
8. £odzie ratownicze, inne ni¿ ³odzie ratunkowe bêd¹ce
równie¿ ³odziami ratowniczymi, na ile jest to wykonalne, powinny byæ raz na miesi¹c opuszczane na
wodê, obsadzone przypisan¹ za³og¹ i wykonywaæ
manewry. Niniejsze wymaganie powinno byæ spe³nione we wszystkich przypadkach co najmniej raz na
trzy miesi¹ce.
9. W przypadku æwiczenia opuszczania na wodê ³odzi
ratunkowej i ³odzi ratowniczej gdy statek p³ynie, to
czynnoci te ze wzglêdu na zwi¹zane z tym zagro¿enia  powinny byæ wykonane w warunkach, które w
ocenie kapitana s¹ sprzyjaj¹ce do ich przeprowadzania i bezporednio s¹ wykonywane pod nadzorem dowiadczonego w tym wzglêdzie oficera.
10. Ka¿de æwiczenie walki z po¿arem powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek ustalone rozk³adem alarmowym przy zastosowaniu instalacji
alarmowej,
2) sprawdzenie obecnoci za³ogi na wyznaczonych
stanowiskach,
3) sprawdzenie znajomoci obowi¹zków wyszczególnionych w rozk³adzie alarmowym,
4) sprawdzenie wyposa¿enia w sprzêt po¿arniczy wyznaczony rozk³adem alarmowym sekcji po¿arowej
oraz znajomoci prawid³owego u¿ycia sprzêtu,
5) podanie za³o¿enia æwiczebnego dla sekcji i grupy
roboczej,
6) praktyczne wykonanie wyznaczonego æwiczenia
przez sekcjê i grupê robocz¹,
7) uruchomienie i pracê pompy awaryjnej ppo¿.,
8) ocenê i omówienie æwiczenia.
11. Ka¿de æwiczenie cz³owiek za burt¹ powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek przy zastosowaniu instalacji alarmowej,
2) sprawdzenie, czy wszyscy siê zg³osili na miejsce
zbiórki, czy s¹ w³aciwie ubrani, czy pasy ratunkowe s¹ prawid³owo za³o¿one oraz znajomoci obowi¹zków wyszczególnionych w rozk³adzie alarmowym,
3) przygotowanie ³odzi ratowniczej (ratunkowej) do
opuszczenia na wodê,
4) przygotowanie sprzêtu wed³ug MERSAR do wci¹gniêcia rozbitka niesprawnego fizycznie,
5) przygotowanie rodków do ³¹cznoci dwukierunkowej,
6) opuszczenie ³odzi ratowniczej (ratunkowej) na wodê
i manewrowanie ni¹,
7) podjêcie rozbitka,
8) omówienie i ocena æwiczenia.
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12. Ka¿de æwiczenie walki z wod¹ powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek ustalone rozk³adem alarmowym przy zastosowaniu instalacji
alarmowej,
2) sprawdzenie obecnoci za³ogi oraz znajomoci
obowi¹zków wynikaj¹cych z rozk³adu alarmowego,
3) przygotowanie wyposa¿enia awaryjnego w szczególnoci przygotowanie plastra do za³o¿enia na
uszkodzon¹ czêæ kad³uba,
4) uszczelnienie miejsca przecieku (za³o¿enie plastra,
poduszki itp.),
5) przygotowanie pomp i ich uruchomienie,
6) sondowanie zêz i zbiorników balastowych, sprawdzenie zaworów skrajnika dziobowego,
7) sprawdzenie znajomoci przez za³ogê systemu balastowo-osuszaj¹cego,
8) omówienie i ocena æwiczenia.
13. Ka¿de inne æwiczenie dotycz¹ce alarmu innych zagro¿eñ (gazowe, chemiczne itp.) okrela armator w porozumieniu z urzêdem morskim.
14. Alarmów próbnych oraz æwiczenia alarmów przewidziane w zarz¹dzeniu, nie nale¿y przeprowadzaæ bezporednio jeden po drugim, z wyj¹tkiem alarmów
kompleksowych.
VI. Szkolenie i instrukta¿e na statku
1. Szkolenie cz³onka za³ogi w pos³ugiwaniu siê rodkami
ratunkowymi statku, w tym równie¿ wyposa¿eniem jednostek ratunkowych, powinno byæ przeprowadzone na
statku mo¿liwie najwczeniej, jednak nie póniej ni¿ w
dwa tygodnie po jego zatrudnieniu na danym statku.
2. Je¿eli cz³onek za³ogi jest zatrudniony na statku w systemie planowej, regularnej rotacji, to przeszkolenie, o
którym mowa w ust. 1, powinien przejæ w ci¹gu 2
tygodni od pierwszego zatrudnienia na statku.
3. Instrukta¿e w zakresie pos³ugiwania siê rodkami ratunkowymi statku i prze¿ycia na morzu powinny siê odbywaæ w tych samych odstêpach czasu æwiczenia. Poszczególne instrukta¿e mog¹ obejmowaæ rozmaite rodzaje rodków ratunkowych statku, jednak ca³oæ wyposa¿enia ratunkowego i rodków ratunkowych statku powinna zostaæ nimi objêta w dowolnym okresie 2
miesiêcy.
4. Ka¿dy cz³onek za³ogi powinien otrzymaæ instrukta¿,
który powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce tematy, lecz
niekoniecznie byæ do nich ograniczony:
1) sposób dzia³ania i u¿ycie pneumatycznych tratw ratunkowych statku,
2) zagadnienie hypotermii, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku hypotermii oraz inne odpowiednie
sposoby udzielania pierwszej pomocy,
3) specjalny instrukta¿ niezbêdny do pos³ugiwania siê
rodkami ratunkowymi statku w trudnych warunkach
pogodowych i przy wzburzonym morzu,
4) ubierania i obs³ugi kombinezonu ratunkowego,
5) szkolenie w pos³ugiwaniu siê tratwami ratunkowymi opuszczanymi za pomoc¹ ¿urawików powinno
siê odbywaæ na ka¿dym statku wyposa¿onym w takie tratwy nie rzadziej ni¿ co 4 miesi¹ce. Je¿eli jest
to praktycznie wykonalne, to szkolenie powinno
obejmowaæ nadmuchanie i czêciowe opuszczenie
tratwy,
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6) ka¿d¹ messê, wietlicê, nale¿y wyposa¿yæ w podrêczniki szkolenia opatrzone instrukcjami i ilustracjami o
sposobie wykorzystania, u¿ycia rodków ratunkowych
oraz o najlepszych sposobach ratowania siê.
VII. Zapisy alarmów i szkoleñ
1. Alarmy próbne dla pasa¿erów, æwiczenia opuszczania
statku, æwiczenia cz³owiek za burt¹ oraz szkolenia i instrukta¿e z obs³ugi urz¹dzeñ i rodków ratunkowych
nale¿y zapisywaæ w Ksi¹¿ce wyposa¿enia ratunkowego oraz w Dzienniku Okrêtowym.
2. Æwiczenia i szkolenia z walki z po¿arem nale¿y wpisywaæ do Dzienniku Okrêtowym.
3. Æwiczenia i szkolenia z innych zagro¿eñ nale¿y wpisywaæ w Dzienniku Okrêtowym.
4. Po przeprowadzeniu alarmu æwiczebnego nale¿y dokonaæ odpowiedniego wpisu w Dzienniku Okrêtowym oraz w Ksi¹¿ce wyposa¿enia ratunkowego.
W razie niemo¿noci przeprowadzenia alarmu æwiczebnego w przepisanym terminie nale¿y dokonaæ zapisu z
podaniem przyczyn niewykonania æwiczenia.
5. Wszystkie powy¿sze wpisy powinny obejmowaæ datê
przeprowadzenia i czas trwania æwiczenia, szkolenia,
urz¹dzenia i wyposa¿enie jakie u¿yto w czasie æwiczenia, stan dzia³ania drzwi wodoszczelnych i po¿arowych
oraz innych zamkniêæ, wyniki uruchamiania silników
³odzi ratunkowych (ratowniczych), przegl¹du wyposa¿enia ³odzi, sprzêtu ratunkowego, przeciwpo¿arowego i awaryjnego. Iloæ uczestników na æwiczeniu, szkoleniu, ocenê æwiczenia, opis przyczyn wskutek których
æwiczenia, szkolenia nie odby³y siê w przepisowych
terminach lub odby³y siê tylko czêciowo.

1190
KOMUNIKAT Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie iloci i rodzaju sprzêtu awaryjnego do likwidowania przecieków i ratowania statku przed zatoniêciem.
Na podstawie § 19 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Komunikat okrela minimalny zestaw sprzêtu awaryjnego na statkach morskich o polskiej przynale¿noci uprawiaj¹cych ¿eglugê przybrze¿n¹ krajow¹ i ¿eglugê miêdzynarodow¹.
§2
Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje ¿eglugi wymienione w § 1 nale¿y rozumieæ rodzaje ¿eglugi
okrelone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych
warunków ¿eglugi przez statki morskie (Dz. U. Nr 222,
poz. 1867).

§3
1. Komunikat nie ma zastosowania do:
1) jednostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej,
2) statków sportowych,
3) statków ródl¹dowych uprawiaj¹cych ¿eglugê na
wodach morskich,
4) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego lub rejestru statków morskich, prowadzonego przez urzêdy morskie,
5) statków nowo wybudowanych, przebudowanych,
odbudowanych lub remontowanych udaj¹cych siê
w podró¿ próbn¹ przed rozpoczêciem ¿eglugi,
6) doków p³ywaj¹cych.
2. Warunki bezpiecznego uprawiania ¿eglugi dla jednostek p³ywaj¹cych Stra¿y Granicznej okrela rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych
technicznego i pozatechnicznego bezpieczeñstwa ¿eglugi jednostek p³ywaj¹cych Sta¿y Granicznej (Dz. Urz.
Nr 108, poz. 956).
§4
1. Ustala siê tablicê minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszego komunikatu.
2. Na ka¿dym statku powinna znajdowaæ siê tablica okrelona w za³¹czniku.
§5
W zale¿noci od rejonu ¿eglugi armator mo¿e wyposa¿yæ dodatkowo statek w sprzêt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej.
§6
1. Wyszczególniony w za³¹czniku sprzêt awaryjny powinien znajdowaæ siê w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim cz³onkom za³ogi i byæ gotowy do natychmiastowego u¿ycia.
2. Podczas przeprowadzania æwiczebnego alarmu innych
zagro¿eñ nale¿y przeprowadziæ przegl¹d i konserwacjê sprzêtu awaryjnego.
§7
Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 4 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie
minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 24 poz. 90 i Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 3 poz. 22).
§8
Komunikat wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
w drodze wywieszenia w kapitanatach i bosmanatach portów i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych
Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
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Za³¹cznik
do komunikatu Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
Tablica minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego
dla statków w ¿egludze przybrze¿nej i podró¿ach miêdzynarodowych

Nazwa sprzêtu
awaryjnego

Lp.

Statki
o pojemnoci
brutto ponad
100 do 500

Statki o
pojemnoci
brutto
ponad 500
do 3.000

Statki
o pojemnoci
brutto
ponad 3.000
do 20.000

Statki
o pojemnoci
brutto
ponad 20.000

1

Plaster wraz z osprzêtem

-

1

11

12

2

Plaster æwiczebny wraz z
osprzêtem

-

1

1

1

3

Cement

50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

4

Przyspieszacz

5l

10 l

20 l

20 l

5

Piasek

200 kg

300 kg

6
7

Deski
Krawêdziaki o d³ugoci
minimum 2 m

50 kg

100 kg

3

3

3

0,5 m

0,5 m

1m

1 m3

-

0,5 m3

1 m3

1 m3
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§3

KOMUNIKAT Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.

Wytyczne, o których mowa w § 1, stanowi¹ podstawê
do ustalania rodzaju, iloci i rozmieszczenia sprzêtu ganiczego, po¿arniczego oraz opracowywania planów
ochrony przeciwpo¿arowej dla poszczególnych statków.

w sprawie wytycznych dla armatorów o rodzaju, iloci
i rozmieszczeniu sprzêtu ganiczego (po¿arniczego) na
statku oraz w sprawie opracowywania i przechowywania planów ochrony przeciwpo¿arowej statków morskich.
Na podstawie § 21 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002r. sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez
statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê do
wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wytyczne dla armatorów:
1) w sprawie rodzaju, iloci i rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego stanowi¹ce Za³¹cznik Nr 1 do niniejszego
komunikatu,
2) w sprawie opracowywania i przechowywania planów
ochrony przeciwpo¿arowej statków morskich stanowi¹ce Za³¹cznik Nr 2 do niniejszego komunikatu.
§2
Wytyczne obowi¹zuj¹ armatorów statków morskich z
wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych marynarki wojennej, stra¿y
granicznej oraz policji,
2) statków sportowych,
3) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego lub rejestru statków morskich, prowadzonego przez urzêdy morskie.

§4
Trac¹ moc:
1) zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 9 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia normatywów wyposa¿enia statków morskich
w sprzêt po¿arniczy (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 38, poz. 142
i Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 4, poz. 27).
2) zarz¹dzenie porz¹dkowe Nr 11 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie wytycznych dla armatorów w sprawie opracowywania planów ochrony przeciwpo¿arowej statków morskich o polskiej przynale¿noci (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 80, poz. 400 i Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 4 poz. 29).
§5
Komunikat wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003r.
w drodze wywieszenia kapitanatach i bosmanatach portów i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego. Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej Urzêdu Morskiego w Gdyni.

1) Minimalne
wymiary plastra powinny wynosiæ 2000 x 2000 mm.
1
Minimalne
wymiary
plastra
powinny
wynosiæ
2000x2000
2) Minimalne
wymiary
plastra
powinny
wynosiæ
3000
x 3000 mm.
mm.
2

Minimalne wymiary plastra powinny wynosiæ 3000x3000 mm
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I. Jagniszczak
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Za³¹cznik Nr 1
do komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
SZCZEGÓ£OWE ZASADY USTALANIA RODZAJU,
ILOCI I ROZMIESZCZENIA
SPRZÊTU PO¯ARNICZEGO NA STATKU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze przepisy stanowi¹ podstawê do ustalenia
rodzaju, liczby i rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego
przy opracowaniu planu ochrony przeciwpo¿arowej
statku.
2. Dla statków, które nie s¹ zobowi¹zane do posiadania
planu ochrony przeciwpo¿arowej, rodzaj, iloæ oraz rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego ustala urz¹d morski.
3. Ustalony rodzaj, liczba oraz rozmieszczenie sprzêtu
po¿arniczego winny byæ wpisane do ksi¹¿ki bezpieczeñstwa po¿arowego statku.
4. Sprzêt po¿arniczy powinien spe³niaæ wymagania przepisów uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor
urzêdu morskiego, bior¹c pod uwagê rodzaj statku,
charakter jego zatrudnienia oraz rodzaj uprawianej ¿eglugi, mo¿e zmieniæ lub zaakceptowaæ inny rodzaj, liczbê i rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego ni¿ ustalony
w niniejszych normatywach.
II. Zasady rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego
1. Sprzêt po¿arniczy powinien byæ umieszczony w ³atwo
dostêpnym i widocznym miejscu na statku oraz powinien byæ odpowiednio oznaczony, zgodnie z Rez. IMO
A.654 (16), symbolami wykonanymi z materia³u fotoluminescencyjnego.
2. Sprzêt powinien byæ utrzymywany w nale¿ytym stanie
technicznym i gotowoci do natychmiastowego u¿ytku zarówno w morzu, jak i podczas postoju statku w
porcie. Sprzêtu tego nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do akcji
ratowniczo-ganiczych oraz do celów szkoleniowych.
3. Sprzêt po¿arniczy nie rozdysponowany na stanowiska
nale¿y przechowywaæ w magazynie po¿arowym lub w
innym specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Zaleca siê, aby na statku znajdowa³y siê dwa magazynki sprzêtu po¿arniczego, z których jeden powinien znajdowaæ siê w rejonie nadbudówki. Ka¿dy magazynek po¿arowy powinien byæ wyranie i w sposób
trwa³y oznakowany.
4. W magazynku po¿arowym nale¿y przewidzieæ odpowiednie stanowiska przegl¹dów i konserwacji przechowywanego sprzêtu, zapasów do utrzymywania ich w
stanie przydatnoci do natychmiastowego u¿ycia.
5. W pomieszczeniach statku wê¿e t³oczne powinny byæ
na sta³e przy³¹czone do hydrantów.
6. Ganice na dwutlenek wêgla nie powinny byæ umieszczane w pomieszczeniach mieszkalnych.
7. Ganice powinny byæ rozmieszczane i przechowywane w taki sposób, aby ich skutecznoæ ganicza nie
uleg³a zmniejszeniu pod wp³ywem warunków pogodowych, drgañ lub innych czynników zewnêtrznych.
8. W posterunkach dowodzenia oraz innych pomieszcze-

niach, w których znajduje siê wyposa¿enie elektryczne, elektroniczne lub urz¹dzenia niezbêdne dla bezpieczeñstwa statku, ganice powinny zawieraæ taki
czynnik ganiczy, który ani nie przewodzi pr¹du, ani
nie jest szkodliwy dla wyposa¿enia i urz¹dzeñ.
9. Topór i ³om powinny byæ umieszczane jako komplet
wewn¹trz pomieszczeñ w pobli¿u wyjæ w ró¿nych
rejonach statku, po³o¿onych jak najdalej od siebie.
10. Na statku powinny znajdowaæ siê po¿arnicze tablice
informacyjne z napisem NIEBEZPIECZEÑSTWO 
DANGER oraz NIE PALIÆ  NO SMOKING. Tablice
powinny mieæ wymiary nie mniejsze ni¿ 840 x 600
mm, powinny byæ koloru bia³ego, z 20 mm obrze¿em
koloru czerwonego. Litery powinny byæ czarne, o
wysokoci nie mniejszej ni¿ 120 mm.
III. Ganice i agregaty ganicze
1. Pojemnoæ przenonych ganic p³ynowych nie powinna byæ wiêksza ni¿ 13,5 litra i nie mniejsza ni¿ 9 litrów.
Inne ganice powinny byæ tak samo ³atwo przenone
jak ganice p³ynowe 13,5 litrowe, a skutecznoæ ich
dzia³ania powinna byæ co najmniej równowa¿na skutecznoci ganic p³ynowych 9 litrowych. Ca³kowita
masa ganicy przenonej nie mo¿e przekraczaæ 23 kg.
2. Za równowa¿ne mo¿na uznaæ te ganice, które podczas próby dzia³ania zgasz¹ po¿ar testowy nie mniejszy ni¿ ganica p³ynowa 9 litrowa. Ganica p³ynowa
9 litrowa mo¿e byæ zast¹piona ganic¹ proszkow¹
4,5 kg lub 6kg.
3. Czynnik ganiczy zastosowany w ganicy powinien byæ
odpowiedni do grupy po¿aru, jaki mo¿e powstaæ w danym pomieszczeniu, do którego ganica jest przeznaczona.
4. Do ka¿dego typu ganic zdolnych do ponownego na³adowania na statku przez za³ogê nale¿y przewidzieæ
³adunki zapasowe w liczbie 100% dla pierwszych 10 ganic oraz 50% dla ganic pozosta³ych, lecz nie wymaga siê wiêcej ni¿ 60 kompletów ³adunków zapasowych.
Na statku nale¿y umieciæ instrukcje ³adowania ganic.
W przypadku ganic, które nie mog¹ byæ ponownie
na³adowane na statku, nale¿y przewidzieæ dodatkowe
ganice zapasowe tego samego typu i tej samej objêtoci, w takiej liczbie jak okrelono wy¿ej odnonie do
³adunków zapasowych. Do ka¿dego agregatu ganiczego, który mo¿na nape³niæ na statku, nale¿y przewidzieæ jeden ³adunek zapasowy.
5. Ganice powinny byæ umieszczane w pomieszczeniu
w ³atwo dostêpnym miejscu. Jedna z ganic w danym
pomieszczeniu powinna znajdowaæ siê w pobli¿u wejcia do pomieszczenia.
6. Zezwala siê na wyposa¿enie grupy pomieszczeñ o ³¹cznej powierzchni do 50m2 w jedn¹ ganicê, umieszczon¹ na korytarzu, pod warunkiem ze wejcia do tych
pomieszczeñ prowadz¹ tylko z jednego korytarza.
7. W przedzia³ach maszynowych kategorii A ganice powinny byæ tak rozmieszczone, aby odleg³oæ miêdzy
nimi nie przekracza³a 10 m.
8. Ganice nie mog¹ byæ umieszczane w odleg³oci mniejszej ni¿ 1m od potencjalnego ród³a ognia.
9. Ka¿da ganica powinna mieæ element konstrukcyjny
lub zawleczkê z plomb¹, pokazuj¹ce, ¿e po u¿yciu zosta³a roz³adowana.
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IV. Przenony zestaw pianowy

VI. Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe

Przenony zestaw pianowy powinien sk³adaæ siê z pr¹downicy powietrzno-pianowej, któr¹ mo¿na pod³¹czyæ do
ruroci¹gu wodnohydrantowego za pomoc¹ wê¿a po¿arniczego, zasysacza liniowego wraz z przenonym zbiornikiem zawieraj¹cym co najmniej 20 litrów rodka pianotwórczego oraz jednego zbiornika zapasowego tej samej
pojemnoci. Pr¹downica powinna wytwarzaæ pianê w iloci co najmniej 1,5 m3/min, która skutecznie gasi p³on¹c¹
ciecz ropopochodn¹.

1. Awaryjny ucieczkowy aparat oddechowy przeznaczony jest wy³¹cznie do u¿ycia podczas ucieczki z pomieszczenia o atmosferze niebezpiecznej zagra¿aj¹cej zdrowiu i ¿yciu ludzkiemu. Aparat nie powinien byæ u¿ywany podczas gaszenia po¿aru oraz wchodzenia do zbiorników pozbawionych tlenu.
2. Awaryjny ucieczkowy aparat oddechowy powinien
sk³adaæ siê z maski twarzowej lub kaptura oraz zasobnika z tlenem lub sprê¿onym powietrzem.
3. Maska twarzowa powinna zakrywaæ twarz zapewniaj¹c szczelnoæ wokó³ oczu, nosa i ust.
4. Kaptur powinien zakrywaæ g³owê, szyjê i mo¿e zakrywaæ czêæ pleców.
5. Maska twarzowa i kaptur powinny byæ wykonane z
materia³ów odpornych na dzia³anie p³omienia oraz powinny mieæ okienko z przeroczyst¹ szybk¹ zapewniaj¹c¹ dobr¹ widocznoæ.
6. Czas dzia³ania aparatu powinien wynosiæ co najmniej
10 min.
7. Aparat nie u¿ywany powinien umo¿liwiaæ noszenie go
przy sobie, pozostawiaj¹c rêce swobodne.
8. Awaryjny ucieczkowy aparat oddechowy powinien
spe³niaæ wymagania wydanego przez IMO cyrkularza
MSC/Circ.849 i powinien byæ uznany przez instytucjê
klasyfikacyjn¹.

V. Wyposa¿enie stra¿ackie
W sk³ad zestawu wyposa¿enia stra¿ackiego powinny
wchodziæ:
1. Wyposa¿enie osobiste, które sk³ada siê z:
 ubrania ochronnego, wykonanego z materia³u
chroni¹cego skórê przed ciep³em promieniuj¹cym
od ognia oraz przed oparzeniami p³omieniem lub
par¹. Powierzchnia zewnêtrzna ubrania powinna
byæ wodoodporna,
 rêkawic elektroizolacyjnych,
 butów elektroizolacyjnych,
 he³mu stra¿ackiego,
 elektrycznej lampy bezpieczeñstwa, dzia³aj¹cej co
najmniej 3 godz. elektryczne lampy bezpieczeñstwa stosowane na ropowcach oraz na innych
statkach w rejonach zagro¿onych wybuchem powinny byæ typu przeciwwybuchowego,
 pasa stra¿ackiego z zatrzanikiem i toporkiem stra¿ackim w pochwie. Toporek stra¿acki powinien
mieæ rêkojeæ z izolacj¹ odporn¹ na wysokie napiêcie.
2. Aparat oddechowy, który powinien byæ niezale¿nym
aparatem oddechowym ze sprê¿onym powietrzem,
którego objêtoæ w butlach powinna wynosiæ co
najmniej 1200 litrów, lub innym niezale¿nym aparatem oddechowym który powinien funkcjonowaæ
przez okres co najmniej 30 minut. Nale¿y przewidzieæ
taka liczbê butli zapasowych do ka¿dego aparatu,
aby zapewniæ prowadzenie akcji ganiczej: przez 1
godzinê dla statków towarowych oraz przez 2 godziny dla statków pasa¿erskich. Wszystkie butle ze
sprê¿onym powietrzem powinny byæ wzajemnie
wymienialne. Do ka¿dego aparatu oddechowego
nale¿y przewidzieæ ognioodporn¹ linkê bezpieczeñstwa o d³ugoci ok. 30m, któr¹ mo¿na mocowaæ za
pomoc¹ karabiñczyka do szelek aparatu podczas
u¿ycia linki bezpieczeñstwa. Linka bezpieczeñstwa
powinna byæ poddana próbie wytrzyma³oci pod
obci¹¿eniem statycznym 3,5 kN przez 5 min.
3. Jeden komplet wyposa¿enia stra¿ackiego powinien
byæ umieszczony na mostku nawigacyjnym lub w
jego pobli¿u.
4. Rêkawice i buty elektroizolacyjne, wchodz¹ce w
sk³ad zestawu wyposa¿enia stra¿ackiego podlegaj¹
okresowej legalizacji.
5. Je¿eli statek musi posiadaæ wyposa¿enie stra¿ackie
to jego iloæ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 komplety

VII. Wyposa¿enie statków
w sprzêt po¿arniczy, czêci zapasowe
1. Wyposa¿enie w sprzêt po¿arniczy i czêci zapasowe
statków o pojemnoci brutto 500 i wiêkszej okrela konwencja SOLAS-74.
2. Minimalne wyposa¿enie w sprzêt po¿arniczy statków
o pojemnoci brutto do 500 okrela tabela nr 1.
VIII. Kontrola sprzêtu po¿arniczego
1. Ganice, agregaty ganicze i aparaty oddechowe nale¿y co 12 miesiêcy poddawaæ okresowym przegl¹dom, które powinny byæ wykonane przez uznane zak³ady konserwacji i napraw sprzêtu po¿arniczego posiadaj¹ce autoryzacjê Administracji Morskiej.
2. Uznanie zak³adów konserwacji i napraw sprzêtu po¿arniczego i uzyskanie autoryzacji Administracji Morskiej reguluj¹ odrêbne przepisy.
3. Na statkach o pojemnoci brutto 500 i wiêkszej sprzêt
po¿arniczy winien byæ systematycznie kontrolowany i
utrzymywany w sta³ej sprawnoci do natychmiastowego u¿ytku przez oficera wyznaczonego przez kapitana statku zgodnie z rejestrem inspekcji i prób (wytyczne IMO Cyrkularz MSC/Circ. 850.
4. Na statkach o pojemnoci brutto do 500 wewnêtrzne
kontrole sprzêtu po¿arniczego winne byæ przeprowadzane przez kapitana statku lub wyznaczonego oficera
pok³adowego co 3 miesi¹ce. Fakt dokonania kontroli
odnotowaæ w dzienniku pok³adowym.
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Tabela do Za³¹cznika Nr 1
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.

9.

10.

Lp.

Rodzaj statku

1.

Statek:
- pasa¿erski i prom osobowo
samochodowy
holownik pow. 769 kW
po¿arniczy pow. 769 kW
zbiornikowiec
Statek ratowniczy, szkolny,
badawczy, hydrograficzny
Pog³êbiarka
Kuter pilotowy, kontroler badawczy,
hydrograficzny, holownik do 368
kW
Holownik i statek po¿. od 368 kW
do769 kW
£ód motorowa rybacka
bezpok³adowa
£ód motorowa rybacka pok³adowa
ze sterówk¹ i dziobówk¹
Kuter rybacki do 17 m (d³.
pomiarowa)
Kuter rybacki powy¿ej 17 m (d³.
pomiarowa)
Motorówka pasa¿., ratownicza,
inspekcyjna, hydrograficzna,
gospodarcza, cumownicza
Barka bez napêdu
Barka z napêdem
Baza nurkowa b/n, warsztat
p³ywaj¹cy
Szalanda bez napêdu
Szalanda z napêdem, dwig
p³ywaj¹cy
Koszarka

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

5

3

-

5

5

-

5

3

-

5

3

1

1

-

-

1

1

-

2

1

-

5

3

-

2

1

-

1
3

1
2

-

2

1

-

2

1

-

4

3

-

3

1

-

Rêkawice ognioochronne

8.

Topór stra¿acki i ³om

7.

Wyposa¿enie stra¿ackie

6.

Koc ganiczy

5.

Iloæ równa liczbie zainstalowanych zaworów hydrantowych na statku

4.

Agregat pianowy 45 litrowy

3.

Ganica niegowa

2.

Ganica p³ynowa
9 litrowa
lub ganica proszkowa 4.5
kg ABC

1.

W¹¿ t³oczny, pr¹do- wnica
uniwersalna

Minimalne wyposa¿enie w sprzêt po¿arniczy statków o pojemnoci do 500

2

-

1

1

2

-

1

1

1

-

1

1

2

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

1

2

-

2

1

1

-

-

1

1

-

1

1
1

1

-

1

1

1

-

-

-

2

-

1

1

1

-

1

1

Objanienia:
1. Wyposa¿enie stra¿ackie na statkach wymienionych pod pl. 2-16 powinno byæ zgodne z pkt V.1. Za³¹cznika.
2. Wyposa¿enie w sprzêt ganiczy (po¿arniczy) zgodnie z w/w tablic¹ nale¿y zatwierdziæ w Urzêdzie Morskim.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e zmieniæ iloæ sprzêtu po¿arniczego wymienionego w powy¿szej tablicy.
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Za³¹cznik Nr 2
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
WYTYCZNE W SPRAWIE OPRACOWYWANIA
I PRZECHOWYWANIA PLANÓW OCHRONY
PRZECIWPO¯AROWEJ STATKÓW MORSKICH
I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE
1. Wytyczne niniejsze okrelaj¹ zasady sporz¹dzania planu ochrony przeciwpo¿arowej dla poszczególnych statków morskich, który w dalszej treci wytycznych zwany jest planem.
2. Wytyczne maj¹ zastosowanie do opracowywania planu dla statków morskich nowo wybudowanych oraz
statków poddanych przebudowie, remontom, wymianie wyposa¿enia jak równie¿ statków bêd¹cych w eksploatacji w przypadku, je¿eli okolicznoci wymagaj¹
zmiany planu.
3. Do posiadania planu zobowi¹zane s¹ statki:
a) nowo wybudowane lub przebudowane oraz statki
istniej¹ce, podlegaj¹ce Konwencji SOLAS-74,
b) pasa¿erskie, zbiornikowce, chemikaliowce i gazowce niezale¿nie od ich pojemnoci i rodzaju uprawianej ¿eglugi,
c) nie podlegaj¹ce Konwencji SOLAS  74 z napêdem
w³asnym o ³¹cznej mocy silników g³ównych i pomocniczych 735 kW i powy¿ej,
d) nowo wybudowane, przebudowane i po remoncie
udaj¹ce siê w podró¿e próbne z personelem nie nale¿¹cym do za³ogi statku o liczebnoci powy¿ej
12 osób,
e) z napêdem ¿aglowo-mechanicznym o d³ugoci 24 m
i powy¿ej,
f) innych  na wniosek zainteresowanych.
4. Plan winien byæ opracowany w oparciu o zatwierdzon¹ przez instytucjê klasyfikacyjn¹ dokumentacjê statku.
5. Ujête w planie symbole graficzne okrelaj¹ce elementy zabezpieczenia konstrukcyjnego, urz¹dzeñ ochrony
przeciwpo¿arowej oraz wyposa¿enia po¿arniczego winny byæ zgodne z obowi¹zuj¹c¹ Rezolucj¹ IMO.
6. Ka¿dy plan powinien byæ zatwierdzony przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni. Przeznacza siê jeden
egzemplarz planu ochrony przeciwpo¿arowej dla celów archiwizacyjnych urzêdu morskiego.
7. Zatwierdzenie planu nastêpuje przez przy³o¿enie pieczêci, wed³ug nastêpuj¹cego wzoru i treci:
ZATWIERDZAM  APPROVED
URZ¥D MORSKI W GDYNI
MARITIME OFFICE at GDYNIA
Gdynia dnia ....................................
day of
Z up. Dyrektora
Under the authority of Director
(podpis -- signature)
8. Plan ochrony przeciwpo¿arowej powinien byæ wywieszony na statku w widocznych miejscach: na korytarzach, holach, centrum dowodzenia. Duplikat planu
powinien byæ ulokowany na zewn¹trz nadbudówki w
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oznaczonym pojemniku.. Miejsce umieszczenia planu
powinno byæ oznakowane zgodnie z okólnikiem IMO
MSC/Circ 451.
9. Za zatwierdzenie planu pobiera siê op³atê zgodnie z
taryf¹ ustalon¹, w odrêbnych przepisach.
II. PRZEPISY OBOWI¥ZUJ¥CE
PRZY OPRACOWYWANIU PLANÓW OCHRONY
PPRZECIWPO¯AROWEJ
Przy opracowywaniu planów nale¿y w szczególnoci
uwzglêdniæ:
1) postanowienia Konwencji SOLAS -74,
2) tablicê symboli graficznych stosowanych na planach
ustalonych w obowi¹zuj¹cej Rezolucji IMO,
3) przepisy instytucji klasyfikacyjnej uznanej przez polsk¹ administracjê morsk¹,
4) obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce wyposa¿enia statków morskich w sprzêt po¿arniczy.
III. ZADANIA I PRZEZNACZENIE
PLANU OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
Plan powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce zadania:
1) umo¿liwiæ za³ogom statków, jednostkom stra¿y po¿arnej i odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo po¿arowe
pracownikom stoczni zapoznanie siê z rodzajami i rozmieszczeniem:
a) posterunków dowodzenia i po¿arowych,
b) przegród przeciwpo¿arowych pionowych i poziomych,
c) drzwi i zamkniêcia otworów w przegrodach przeciwpo¿arowych,
d) dróg ewakuacji z rejonów i pomieszczeñ statków,
e) urz¹dzeñ odcinaj¹cych i wy³¹czaj¹cych systemy
wentylacji,
f) zbiorników paliwa i olejów smarowych z zaworami
zdalnego odcinania
g) urz¹dzeñ wykrywczo-sygnalizacyjnych po¿aru i alarmowych,
h) pomp po¿arniczych z zaworami instalacji wodno-hydrantowej,
i) sta³ych instalacji ganiczych oraz przenonego sprzêtu po¿arniczego zainstalowanego na statku,
2) stanowi pomoc w prowadzeniu akcji ratowniczo-ganiczej i szkoleniu za³óg statków oraz jednostek stra¿y
po¿arnej,
3) stanowi podstawê prawid³owego rozmieszczenia przenonego sprzêtu po¿arniczego na statkach w koñcowej fazie budowy i w trakcie ich eksploatacji.
IV. PODZIA£KA I FORMAT
PLANU OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. Plan powinien byæ wykonany w skali zapewniaj¹cej
praktyczne jego wykorzystanie i mo¿liwoæ naniesienia odpowiednich elementów konstrukcyjnych statku,
symboli urz¹dzeñ ochrony przeciwpo¿arowej i wyposa¿enia po¿arniczego oraz innych znaków i napisów.
Dla wykonania planu zaleca siê przyjmowanie nastêpuj¹cych podzia³ek:
1) dla statków o d³ugoci ca³kowitej do 50 m 1:50,
2) dla statków o d³ugoci ca³kowitej od 51 m do 150 m
1:100,
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3) dla statków o d³ugoci ca³kowitej od 151 m do 200
m 1:200,
4) dla statków o d³ugoci ca³kowitej powy¿ej 200 m
1:300.
2. Plan powinien byæ wykonany w miarê mo¿liwoci na
jednym arkuszu. Dla statków wielopok³adowych (statki pasa¿erskie, promy pasa¿ersko-samochodowe, statki
do przewozu samochodów itp.) dopuszcza siê wykonanie planu na dwóch lub wiêcej arkuszach.
V. RYSUNKI PLANU
OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. Plan powinien zawieraæ przekrój wzd³u¿ny statku w
p³aszczynie symetrii, widoki z góry wszystkich pok³adów i platform oraz widok na zbiorniki denne paliwa.
2. Obrysy konstrukcji statku i jego wyposa¿enia, istotne
dla bezpieczeñstwa po¿arowego, powinny byæ wykonane na planie liniami w kolorze czarnym. Na plan nie
nale¿y nanosiæ szczegó³ów nie obrazuj¹cych ochrony
przeciwpo¿arowej statku, które mog³yby zmniejszyæ
czytelnoæ planu lub uniemo¿liwiæ naniesienie w odpowiednich miejscach w³aciwych symboli, opisów itp.
3. Na przekroju wzd³u¿nym lub na ka¿dym pok³adzie powinno byæ odpowiednio oznaczone:
1) rozmieszczenie posterunków dowodzenia i po¿arowych,
2) rodzaj i rozmieszczenie przegród przeciwpo¿arowych pionowych i poziomych, dziel¹cych przestrzeñ kad³uba i nadbudówki wzglêdnie pok³adówki
na odpowiednie strefy pionowe i poziome,
3) drzwi w przegrodach przeciwpo¿arowych i szybach
klatek schodowych ze stanowiskami ich sterowania,
4) schody, zejciówki, szyby dwigów pionowych i luków transportowych umo¿liwiaj¹ce dostêp do poszczególnych przedzia³ów, pomieszczeñ i pok³adów
z uwidocznieniem korytarzy, drzwi i dróg ewakuacyjnych,
5) urz¹dzenia zdalnego wy³¹czania wentylatorów, zamykania otworów kana³ów wentylacyjnych, wietlików, przestrzeni piercieniowych wokó³ kominów
oraz innych zamkniêæ ograniczaj¹cych ci¹g oraz
przenikanie dymu i p³omieni,
6) rozmieszczenie centralek wykrywczo-sygnalizacyjnych po¿aru i ich repetytorów oraz pomieszczenia
chronione,
7) rozmieszczenie sta³ych instalacji ganiczych ze stanowiskami ich uruchamiania oraz pomieszczenia
chronione tymi instalacjami.
8) pompy po¿arnicze ze stanowiskami ich uruchamiania i rozmieszczeniem zaworów hydrantowych oraz
³¹czników miêdzynarodowych,
9) rozmieszczenie zbiorników paliwa i olejów smarowych ze stanowiskami zdalnego zamykania zaworów odcinaj¹cych,
10) rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego
4. Na poszczególnych pok³adach powinny byæ naniesione pomieszczenia mieszkalne, s³u¿bowe, maszynowe
i przemys³owe wraz z korytarzami przyleg³ymi do tych
pomieszczeñ oraz pomieszczenia ³adunkowe, pomieszczenia kategorii specjalnej i pompownie.
5. W pomieszczeniach maszynowych nale¿y zaznaczyæ
obrysami silniki g³ówne kot³y parowe, spalarki, zespo-

³y pr¹dotwórcze, zbiorniki sprê¿onego powietrza, zbiorniki paliwa i oleju smarowego o pojemnoci 1 m3 oraz
g³ówne tablice rozdzielcze.
6. Na przekroju wzd³u¿nym planu nale¿y zaznaczyæ za
pomoc¹, strza³ki (kolorem zielonym) usytuowanie miejsca do wypalania otworów ewakuacyjnych z pomieszczenia maszynowni. Miejsce to nale¿y zaznaczyæ na kad³ubie statku w sposób trwa³y, w uzgodnieniu z instytucj¹, klasyfikacyjn¹. Zaleca siê, aby minimalne wymiary otworu wynosi³y
1) szerokoæ 600 mm,
2) wysokoæ 900 mm.
Na statkach, gdzie odstêpy miedzy wrêgami w przedziale maszynowym s¹ mniejsze ni¿ 600 mm, oznaczenie otworu. o którym mowa wy¿ej, nie jest wymagane. Przyk³ad poprawnego oznaczenia otworu ewakuacyjnego na planie pokazuje Aneks Nr 1 do niniejszego za³¹cznika.
7. Na planie nale¿y zaznaczyæ usytuowanie magazynów
sprzêtu po¿arniczego. Magazyny sprzêtu po¿arniczego mog¹ byæ w pomieszczeniach. z których wyjcia
prowadz¹ na otwarty pok³ad lub korytarz, maj¹cy bezporednie po³¹czenie z pok³adem otwartym.
VI. OZNAKOWANIE PLANU
OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. Symbole graficzne powinny byæ naniesione na plan w
takiej pozycji, w jakiej s¹ usytuowane w tablicy symboli graficznych z wyj¹tkiem symboli drzwi oraz strza³ek okrelaj¹cych kierunek ewakuacji.
2. Symbole graficzne powinny byæ nanoszone na plan
mo¿liwie dok³adnie w miejscach odpowiadaj¹cych rzeczywistemu po³o¿eniu urz¹dzenia lub wyposa¿enia po¿arniczego statku, a ogólna ich liczba winna byæ podana w tablicy symboli.
3. Symbole graficzne, które nie mieszcz¹ siê w danym
pomieszczeniu na planie, mo¿na umieszczaæ obok tego
pomieszczenia na odnonikach.
4. W przypadku wystêpowania pomieszczeñ chronionych
jednoczenie instalacjami ganiczymi i wykrywczymi,
mo¿na je oznaczyæ pojedynczymi symbolami czujek
po¿arowych odpowiedniego rodzaju w po³¹czeniu z
odpowiednimi symbolami obszarów chronionych
5. Wymaga siê nanoszenia na plan symboli graficznych
wyposa¿enia po¿arniczego w liczbie nie mniejszej ni¿
wynika to z przepisów o wyposa¿eniu statków w sprzêt
po¿arniczy.
6. Przegrody typu A-0, tworz¹ce poprzeczne grodzie
wodoszczelne, siêgaj¹ce do pok³adu grodziowego i
dziel¹ce statek na przedzia³y wodoszczelne, na1e¿y narysowaæ lini¹ ci¹g³¹ o gruboci 1mm. Nie wymaga siê
dodatkowego oznakowania tego typu przegród na rysunkach i tabliczce rysunkowej planu.
7. Symbole graficzne w tablicy symboli planu powinny
byæ naniesione wed³ug kolejnoci numerów od do³u
ku górze.
8. Obrysy zbiorników paliwa i olejów smarowych powinny byæ obramowane lini¹ koloru br¹zowego.
VII. OPIS PLANU
1. Na planie powinna byæ umieszczona tablica symboli,
wed³ug wzoru podanego w Aneksie Nr 2, z objanie-

Poz. 1191

2.

3.

4.

5.

 3247 

niami znaczenia symboli i charakterystyk¹. urz¹dzeñ
ochrony przeciwpo¿arowej oraz wyposa¿enia po¿arniczego.
Na planie nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane statku:
1) d³ugoæ ca³kowita,
2) szerokoæ maksymalna
3) wysokoæ do pok³adu g³ównego
4) pojemnoæ brutto,
5) moc silników g³ównych
6) iloæ za³ogi i pasa¿erów
7) symbol klasy
Na planie nale¿y opisaæ pomieszczenia mieszkalne,
s³u¿bowe, maszynowe, przemys³owe, ³adunkowe, kategorii specjalnej i pompownie. Opisy mo¿na nanieæ
w obrysie pomieszczenia, podaj¹c jego nazwê lub numer identyfikacyjny. W przypadku oznaczenia pomieszczeñ numerami identyfikacyjnymi, nale¿y sporz¹dziæ
osobn¹ tabelê zgodnie z wzorem podanym w Aneksie
Nr 3, z okre1eniem ich nazw.
W osobnej tabeli nale¿y opisaæ zbiorniki paliwa i oleju
smarowego z podaniem ich pojemnoci, zgodnie z
wzorem okrelonym w Aneksie Nr 4. Zamiast osobnej
tabeli dopuszcza siê opis zbiorników w miejscu ich usytuowania, o ile taka mo¿liwoæ istnieje.
Dla statków wyposa¿onych w sta³¹ instalacjê ganicz¹
gazow¹ nale¿y na planie ochrony przeciwpo¿arowej
sporz¹dziæ zestawienie otworów przewidzianych do zamkniêcia celem uszczelnienia przedzia³u bronionego

6.

7.
8.
9.
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t¹ instalacj¹, oraz oznakowaæ na planie symbole urz¹dzeñ do wewnêtrznego, zewnêtrznego zamkniêcia
wentylacji i drzwi zgodnie z zasadami okrelonymi w
Aneksie nr 5.
Przy opisywaniu pomieszczeñ, zbiorników i urz¹dzeñ
ochrony przeciwpo¿arowej nale¿y kierowaæ siê zasad¹, ¿e wszystkie te elementy le¿¹ce po prawej stronie
p³aszczyzny symetrii statku, powinny byæ oznaczone
numerami nieparzystymi, natomiast le¿¹ce po lewej
stronie p³aszczyzny symetrii statku numerami parzystymi
Wszystkie zestawienia powinny byæ naniesione z prawej strony rysunków planu po lewej stronie tabliczki
rysunkowej.
Plan statku uprawiaj¹cego ¿eglugê miêdzynarodow¹
powinien byæ wykonany w jêzykach polskim i angielskim.
Dla planu statku uprawiaj¹cego ¿eglugê miêdzynarodow¹ ustala siê nazwê:
PLAN OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ  FIRE CONTROL PLAN.
W przypadku naniesienia oznakowania rodków i urz¹dzeñ ratunkowych ustala siê nazwê:
PLAN BEZPIECZEÑSTWA  SAFETY PLAN.

Miejsce oznaczenia otworu ewakuacyjnego

Aneks Nr 1
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
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Aneks Nr 2
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
1
Poz

Symbol

ZNACZENIE SYMBOLU

Jm

LICZBA

Item
Symbol
Konstr.
Kreli³
Sprawdz.

MEANING OF SYMBOL

U. m

QUANT.

NAZWA ZAK£ADU

Skala
Format
Pow. w
m2

Zmiany

NAZWA STATKU

PLAN OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
FIRE CONTROL PLAN

R

N

U

M

E

R

Y

S

U

N

K

Arkusz

U

Arkuszy

Aneks Nr 3
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
WYKAZ POMIESZCZEÑ
LIST OF ACCOMODATION
Nr ident.

Nazwa pomieszczenia

Ident. No

Name of accommodation

Aneks Nr 4
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
ZESTAWIENIE ZBIORNIKÓW
TANK ARRANGEMENT
Nr zbiornika

Przeznaczenie

No. of tank

Purpose

Po³o¿enie
wr - wr
Location
Fr - fr

Objêtoæ
m3
Volume
m3
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Aneks Nr 5
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
ZASADY MAJ¥CE NA CELU
ZAPEWNIENIE SKUTECZNOCI GASZENIA
W celu zapewnienia skutecznoci ganiczego dzia³a-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia dwutlenku wêgla lub innego gazu obojêtnego stosowanego do gaszenia po¿aru na statkach morskich wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady:
1. Nale¿y przeprowadziæ inwentaryzacjê wszystkich
otworów zamykanych do si³owni okrêtowych oraz
³adowni (drzwi, klapy, ¿aluzje, g³owice wentylatorów,
ciêg³a itp.) a nastêpnie sporz¹dziæ zestawienie wed³ug poni¿szego wzoru:

WYKAZ URZ¥DZEÑ ODCINAJ¥CYCH WENTYLACJÊ POMIESZCZEÑ CHRONIONYCH INSTALACJ¥
GANICZ¥ CO2
LIST OF EQUIPMENT OF VENTILATION OF COMPARTMENT PROTECTED BY CO2 EXTIGUISHING INSTALATION
Nr
No

Rodzaj urz¹dzenia
Type of equipment

Lokalizacja urz¹dzenia
Location of equipment

2. Wszystkie urz¹dzenia odcinaj¹ce wentylacjê na statku
nale¿y oznakowaæ nadanym w wykazie numerem.
3. Numeracjê otworów nale¿y rozpocz¹æ od najni¿ej po³o¿onego pok³adu ku górze oraz od rufy do dziobu.
4. Pos³uguj¹c siê ustalon¹ w zestawieniu numeracj¹,
otwory zamykane nale¿y oznakowaæ wed³ug poni¿szych wzorów
a) dla si³owni okrêtowej znak wykonuje siê w postaci
¿ó³tego ko³a o rednicy 100 mm z umieszczonym
wewn¹trz numerem czarnego koloru, napisanym
cyframi arabskimi o wysokoci 50 mm, okrelaj¹cym ustalony numer urz¹dzenia zamykaj¹cego
otwór wentylacyjny:

Nazwa pomieszczenia bronionego
Name of compartment to be cut off

1192
KOMUNIKAT Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie iloci, rodzaju i rozmieszczenia rodków
i urz¹dzeñ ratunkowych dla poszczególnych kategorii
statków oraz w sprawie minimalnego zestawu urz¹dzeñ
nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych dla
tych statków.
Na podstawie § 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1

b) dla ³adowni statków znaki wykonuje siê w postaci
¿ó³tego kwadratu o boku 100 mm z umieszczonym
wewn¹trz ustalonym numerem koloru czarnego:

Komunikat okrela:
1) iloæ, rodzaj i rozmieszczenie rodków ratunkowych dla
poszczególnych kategorii statków okrelonych w § 7
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13
grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków
bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez statki (Dz. U. Nr
222, poz. 1867), zwanego dalej rozporz¹dzeniem,
2) minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych
i rodków sygna³owych dla statków, o których mowa
w rozporz¹dzeniu.
§2
Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje ¿eglugi, w zale¿noci od których ustalono wyposa¿enie statków w rodki i urz¹dzenia ratunkowe, w minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych, nale¿y rozumieæ rodzaje ¿eglugi okrelone w
przepisach rozporz¹dzenia.
§3
1. Statki powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia i rodki
ratunkowe zgodnie z przepisami niniejszego komunikatu.
2. Wyposa¿enie statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe ustala siê w zale¿noci od kategorii, do której zgod-

Dziennik Urzêdowy
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nie z rozporz¹dzeniem zosta³ zaliczony statek, od typu
statku i od rodzaju ¿eglugi, któr¹ statek uprawia.
3. Wyposa¿enie poszczególnych kategorii statków w
rodki i urz¹dzenia ratunkowe okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszego komunikatu.
§4
W ¿egludze krajowej wprowadza siê podzia³ statków
pasa¿erskich odpowiednio do odbywanych podró¿y:
klasa A  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich w rejonie ¿eglugi poza B, C i D;
klasa B  oznacza ¿eglugê przybrze¿n¹ w obszarze dzia³ania s³u¿by poszukiwawczo-ratowniczej;
klasa C  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich, gdzie
prawdopodobieñstwo przekroczenia znacz¹cej wysokoci fali równej 2,5 m jest mniejsze ni¿ 10% w okrelonych
dla ¿eglugi porach roku przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:
 odleg³oæ od miejsca schronienia nie przekracza
15 mil morskich,
 odleg³oæ od linii brzegu morskiego nie przekracza
5 mil morskich,
 rejon objêty jest dzia³aniem s³u¿by poszukiwawczoratowniczej;
klasa D  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich, gdzie
prawdopodobieñstwo przekroczenia znacz¹cej wysokoci fali równej 1,5 m jest mniejsze ni¿ 10% w okrelonych
dla ¿eglugi porach roku przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:
 odleg³oæ od miejsca schronienia nie przekracza 6
mil morskich,
 odleg³oæ od linii brzegu morskiego nie przekracza
3 mil morskich;
 rejon objêty jest dzia³aniem s³u¿by poszukiwawczo
ratowniczej.
§5
1. Armator obowi¹zany jest sporz¹dziæ plan rozmieszczenia rodków ratunkowych na statku.
2. Plan rozmieszczenia rodków ratunkowych, o których
mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
3. Z wymagañ, o których mowa w ust. 1 zwalnia siê statki wymienione w za³¹czniku nr 1 § 5, kategoria C2, typy
statków 4 do 7 oraz § 6, kategoria D, typy statków 5
do 8.

3. Dopuszcza siê wyposa¿enie pneumatycznych tratw
ratunkowych dla statków w ¿egludze przybrze¿nej,
os³oniêtej i portowej zgodnie z Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA tak, jak dla statków pasa¿erskich odbywaj¹cych krótkie podró¿e miêdzynarodowe  SOLAS
B PACK.
§8
1. Ustala siê tablicê minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych dla
statków w ¿egludze portowej, os³oniêtej, przybrze¿nej
i miêdzynarodowej, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
2. Na ka¿dym statku winna znajdowaæ siê tablica okrelona w ust. 1.
§9
1. Iloæ, rodzaj i rozmieszczenie urz¹dzeñ i rodków ratunkowych wyszczególnionych w za³¹czniku nr 1 z zastrze¿eniem ust. 3 dla poszczególnych kategorii statków, oraz minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych,
radiowych i rodków sygna³owych wyszczególniony
w za³¹czniku nr 2 okrela dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni.
2. Wyszczególnione w za³¹cznikach nr 1 i 2 urz¹dzenia
i rodki ratunkowe, oraz urz¹dzenia nawigacyjne, radiowe i rodki sygna³owe powinny odpowiadaæ wymaganiom okrelonym w przepisach instytucji klasyfikacyjnych.
3. Rodzaj i iloæ urz¹dzeñ i rodków ratunkowych dla statków pasa¿erskich (w tym dla pasa¿erskich jednostek
szybkich) oraz pozosta³ych statków o pojemnoci brutto powy¿ej 500 w ¿egludze miêdzynarodowej okrelaj¹ wymagania Konwencji SOLAS i kodeksów IMO.
4. Ilekroæ wyposa¿enie w rodki ratunkowe uzale¿nione
jest od d³ugoci statku, przyjmuje siê jego pomiarow¹
okrelon¹ przepisami Miêdzynarodowej konwencji o
pomierzaniu pojemnoci statków z 1969 r.
§ 10
Znajduj¹ce siê na statku niesprawne, a nie wymagane
przez niniejszy komunikat rodki ratunkowe, urz¹dzenia
lub wyposa¿enie musz¹ byæ wyranie oznaczone jako niezdatne do u¿ytku. Dyrektor Urzêdu mo¿e poleciæ usuniêcie w/w przedmiotów w okrelonym terminie.

§6

§ 11

Na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê na
morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnêtrznych
przed odcumowaniem nale¿y przeprowadziæ instrukta¿
dla pasa¿erów dotycz¹cy rozmieszczenia pasów ratunkowych, dróg ewakuacyjnych i miejsc zbiórek oraz zademonstrowaæ zak³adanie pasa ratunkowego. Powy¿sze nie
dotyczy statków pasa¿erskich je¿eli czas trwania rejsu nie
przekracza 30 min.

1. Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni mo¿e zwolniæ statki objête umowami miêdzynarodowymi od dope³nienia niektórych wymogów ustalonych w tych umowach,
je¿eli umowy miêdzynarodowe zezwalaj¹ na takie zwolnienie.
2. Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni mo¿e zwolniæ statek okrelony w za³¹cznikach nr 1 i 2 od dope³nienia
niektórych wymagañ ustalonych w tych za³¹cznikach,
je¿eli uzna to za mo¿liwe ze wzglêdu na rodzaj podró¿y i warunki ¿eglugi. W takim wypadku Dyrektor Urzêdu Morskiego w Gdyni mo¿e zwiêkszyæ inne wymagania z zakresu wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, w przedmioty stanowi¹ce wyposa¿enie
rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych.

§7
1. rodki ratunkowe znajduj¹ce siê na statku, poza wyposa¿eniem w przedmioty zwi¹zane z nimi konstrukcyjnie, powinny byæ wyposa¿one w przedmioty s³u¿¹ce do ratowania ¿ycia na morzu.
2. Wyposa¿enie ³odzi ratunkowych i ratowniczych oraz
tratw powinno byæ zgodne z przepisami miêdzynarodowymi, z zastrze¿eniem ust. 3.
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§ 12

Traci moc zarz¹dzenie porz¹dkowe nr 5 Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków
sygna³owych. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108 poz.706
i Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 760).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tów i podlega og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych
Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
Za³¹cznik Nr 1
do komunikatu Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.

§ 13
Komunikat wchodzi w ¿ycie z dnim 1 czerwca 2003 r.
w drodze wywieszenia w kapitanatach i bosmanatach por-

Kategoria

WYPOSA¯ENIE STATKÓW W RODKI I URZ¥DZENIA RATUNKOWE

Typ statków
zaliczanych
do kategorii

Rodzaj
¿eglugi

Iloæ, rodzaj rodków i urz¹dzeñ ratunkowych

§ 1. Kategoria A1. Statki pasa¿erskie
A.1.

1.

Statki pasa¿erskie
o d³ugoci 24 m
i wiêkszej

Krajowa

£odzie lub tratwy ratunkowe dla 110% osób
na statku.
Iloæ jednostek ratunkowych, która znajduje
siê na burcie, winna byæ zwiêkszona, aby
uwzglêdniæ
mo¿liwoæ
utraty
lub
niezadzia³ania
najwiêkszej
jednostki
ratunkowej, zapewniaj¹c miejsca dla ogólnej
liczby osób na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
ka¿dej burty.
3) Ko³a ratunkowe: 8 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) dwa w p³awki wietlno-dymne,
b) pozosta³e w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹,
c) 50% kó³ w samoczynnie zapalaj¹ce siê
p³awki wietlne.
5) Pasy ratunkowe dla 105% osób na statku.
6) Pasy ratunkowe dla dzieci w iloci 10%
ogólnej liczby osób na statku.
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
8) Na statkach pasa¿erskich maj¹cych w
wiadectwie klasy znak C lub D przewo¿¹cych
do 250 pasa¿erów:
a) zmniejsza siê iloæ kó³ ratunkowych do 4
szt.;
b) na statkach których stêpka zosta³a
po³o¿ona w dniu wejcia w ¿ycie
niniejszego komunikatu lub po tej dacie
zwiêksza siê pojemnoæ ³odzi lub tratw
ratunkowych do 125% liczby osób na
statku.
1)

Dziennik Urzêdowy
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Statki pasa¿erskie
o d³ugoci poni¿ej
24 m.

Krajowa

Poz. 1192

1) £odzie lub tratwy ratunkowe dla 110% osób
na statku.
Iloæ jednostek ratunkowych, która znajduje
siê na burcie, winna byæ zwiêkszona, aby
uwzglêdniæ mo¿liwoæ utraty lub niezadzia³ania najwiêkszej jednostki ratunkowej,
zapewniaj¹c miejsca dla ogólnej liczby osób
na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ opuszczania z
ka¿dej burty lub inne skuteczne urz¹dzenie
ratownicze s³u¿¹ce do ratowania cz³owieka za
burt¹.
3) Ko³a ratunkowe 4 szt. z których dwa powinny
byæ wyposa¿one w p³awki wietlno-dymne,
pozosta³e w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
4) Pasy ratunkowe dla 105% liczby osób na
statku.
5) Pasy ratunkowe dla dzieci w iloci 10%
ogólnej liczby osób na statku.

§ 2. Kategoria A.2. Statki pasa¿erskie
A.2.

1.

Statki pasa¿erskie

Os³oniêta,
portowa

1) £odzie lub tratwy ratunkowe, albo otwarte
dwustronnie tratwy pneumatyczne o
³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
ogólnej liczby osób na statku.
2) £ód ratownicza (z mo¿liwoci¹ wodowania z ka¿dej burty) lub inne skuteczne
urz¹dzenie
ratownicze
s³u¿¹ce
do
ratowania cz³owieka za burt¹.
3) Ko³a ratunkowe w iloci nie mniejszej ni¿:
a) 4 -gdy d³ugoæ statku wynosi poni¿ej
24 m
b) 6  gdy d³ugoæ statku wynosi 24 m
i powy¿ej
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) po jednym na ka¿dej burcie w
samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
wietlno-dymn¹.
b) po jednym na ka¿dej burcie w
nieton¹c¹ linkê ratunkow¹,
5) Pasy ratunkowe:
a) dla 105% osób na statku,
b) pasy ratunkowe dla dzieci w iloci 10%
ogólnej liczby osób na statku.
6) Po³owa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej, jeli d³ugoæ statku wynosi 24
m i powy¿ej. W ¿egludze portowej wymóg
nie obowi¹zuje.
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§ 3. Kategoria B. Statki towarowe
Statki towarowe
inne ni¿ zbiornikowce
o pojemnoci brutto
poni¿ej 500

2.

Zbiornikowce
o pojemnoci brutto
poni¿ej 500

Miêdzynarodowa, przybrze¿na

1.

Miêdzynarodowa,
przybrze¿na

B

1) Tratwy ratunkowe nie mniej ni¿ dwie o
³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
ogólnej liczby osób na statku.
W przypadku braku mo¿liwoci ³atwego
przemieszczania tratw z burty na burtê 
nale¿y zwiêkszyæ ich pojemnoæ do
ogólnej iloci osób na ka¿dej z burt.
2) £ód ratownicza (z mo¿liwoci¹
wodowania z ka¿dej burty) lub inne
skuteczne urz¹dzenie ratownicze s³u¿¹ce
do ratowania.
3) Ko³a ratunkowe w iloci:
a) 4 - gdy d³ugoæ statku wynosi poni¿ej
24 m
b) 6  gdy d³ugoæ statku wynosi 24 m i
powy¿ej.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) po jednym na ka¿dej burcie w
samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
wietlno-dymn¹,
b) po jednym na ka¿dej burcie w
nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
5) Pasy ratunkowe
a) po jednym dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
6) Kombinezon ratunkowy w ¿egludze
miêdzynarodowej dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Na ka¿dej burcie ³ód ratunkowa motorowa czêciowo lub ca³kowicie zakryta o
³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
wszystkich osób na statku.
2) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci
wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób na
statku.
W przypadku braku mo¿liwoci ³atwego
przemieszczania tratw z burty na burtê 
nale¿y zwiêkszyæ ich pojemnoæ do
ogólnej iloci osób na ka¿dej burcie.
3) £ód ratownicza (z mo¿liwoci¹ wodowania z ka¿dej burty) lub inne skuteczne
urz¹dzenie
ratownicze
s³u¿¹ce
do
ratowania cz³owieka za burt¹.
4) Ko³a ratunkowe w iloci:
a) 4 - gdy d³ugoæ statku wynosi mniej
ni¿ 24 m
b) 6  gdy d³ugoæ statku wynosi 24 m
i powy¿ej.
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5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w p³awkê
wietlnodymn¹
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹,
6) Pasy ratunkowe:
a) po jednym dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku,
b) dodatkowe dla wachty na mostku i w
si³owni
7) Kombinezon ratunkowy w ¿egludze
miêdzynarodowej dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej
§ 4. Kategoria C.1. Statki rybackie
1.

Statki rybackie
o d³ugoci 75 m
i powy¿ej wliczaj¹c
w to statki przetwarzaj¹ce swoje po³owy

Miêdzynarodowa

C.1.

1) Pó³zakryte lub czêciowo zakryte ³odzie
ratunkowe na ka¿dej burcie o pojemnoci
wystarczaj¹cej dla 50% osób na statku, w
tym po jednej ³odzi motorowej na ka¿dej
2) burcie.
£ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodo3) wania z ka¿dej burty.
Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
4) ogólnej iloci osób na statku.
5) Ko³a ratunkowe: szt. 8.
Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w p³awkê
b) wietlno-dymn¹,
jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
c) zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹.
dwa na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹,
6) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.
7) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.

C.2.

1.

Statki rybackie o
d³ugoci od 45 m
do poni¿ej 75 m
wliczaj¹c w to statki
przetwarzaj¹ce
swoje po³owy .

Miêdzynarodowa

§ 5. Kategoria C.2. Statki rybackie
1) Czêciowo zakryte ³odzie ratunkowe na ka¿dej
burcie o pojemnoci wystarczaj¹cej dla 50%
osób na statku, w tym po jednej ³odzi z napêdem
motorowym na ka¿dej burcie, jeli ca³kowita
liczba osób na statku wynosi 100 lub wiêcej.
£ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
2) ka¿dej burty.
Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
3) pojemnoci wystarczaj¹cej dla pomieszczenia
50% ogólnej liczby osób.
4) Ko³a ratunkowe: 6 szt.
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5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w p³awkê wietlnob) dymn¹,
jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
c) zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹.
jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹,
6) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku
Statki rybackie o
d³ugoci 24 m do
45 m w³¹cznie.

3.

Statki rybackie
o d³ugoci od 24 m
do 45 m w³¹cznie.

Statki rybackie
o d³ugoci od 15 m
do poni¿ej 24 m.

Miêdzynarodowa ogr.
do Ba³tyku

4.

Przybrze¿na

Miêdzynarodowa

2.

8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
pojemnoci wystarczaj¹cej dla pomieszczenia
ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
ka¿dej burty lub inne skuteczne urz¹dzenie do
ratowania cz³owieka za burta.
3) Ko³a ratunkowe: 4 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietlno-dymn¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹.
5) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
6) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku .
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby
osób znajduj¹cych siê na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
ka¿dej burty lub inne skuteczne urz¹dzenie do
ratowania cz³owieka za burt¹.
3) Ko³a i pasy ratunkowe  zgodnie z ust 2 pkt 3),
4) i 5).
4) Po³owa kompletu wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci
wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób
znajduj¹cych siê na statku.
2) Ko³a ratunkowe - 2 szt.
3) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
wietln¹,
b) jedno w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
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6.

£odzie rybackie
pok³adowe
o d³ugoci do 15 m.

Przybrze¿na, krajowa, os³oniêta

Statki rybackie
o d³ugoci od 15 m
do poni¿ej 24 m.

1) Tratwa ratunkowa o pojemnoci wystarczaj¹cej
dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na
statku.
2) Ko³a i pasy ratunkowe - jak w ust. 4 punkty 2),
3) i 4).
1) W ¿egludze przybrze¿nej i krajowej tratwy
ratunkowe
lub
p³ywaki
ratunkowe
z
kombinezonami ratunkowymi dla ogólnej liczby
osób znajduj¹cych siê na statku.

2) W ¿egludze os³oniêtej i krajowej ograniczonej
do 6 Mm tratwy ratunkowe lub p³ywaki
ratunkowe lub kombinezony ratunkowe dla
ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na statku
(p³ywaki ratunkowe  dopuszczalny okres
u¿ywania do 31.12.2004 r.).
3)
Ko³a ratunkowe - 2 szt., wyposa¿one jak w § 6
ust. 4 pkt. 3).
4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na statku.
7. £odzie rybackie
Os³oniêta, 1) Jedno ko³o ratunkowe na 2 osoby.
otwarte
krajowa 2) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na ³odzi.
3) Kamizelka asekuracyjna, albo kombinezon
ratunkowy lub ochronny dla ka¿dej osoby na
³odzi.
§ 6. Kategoria D. Statki specjalistyczne
1. Statki szkolne, naukowo1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o takiej
badawcze o pojemnoci
³¹cznej pojemnoci, aby zapewniæ miejsca dla
brutto mniejszej ni¿ 500
ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na statku
2) Je¿eli tratwy ratunkowe wymagane w ust. 1 pkt.
2 nie mog¹ byæ w ³atwy sposób przemieszczane
na dowoln¹ burtê statku w celu opuszczenia ich
na wodê, to nale¿y zapewniæ dodatkowe tratwy
ratunkowe tak, aby ³¹czna pojemnoæ tratw
dostêpnych na ka¿dej burcie zapewnia³a miejsce
dla 150% osób na statku.
3) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
ka¿dej burty
Miêdzynarodowa ogr. do Ba³tyku

D.

5.

Przybrze¿na

4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na statku.
5) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.

4) Ko³a ratunkowe w liczbie:
a) 6 - gdy d³ugoæ statku wynosi poni¿ej 60 m
b) 10 - gdy d³ugoæ statku wynosi 60 m i wiêcej.
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3. Statki hydrograficzne,
lodo³amacze, dwigi
p³ywaj¹ce, po¿arnicze,
pog³êbiarki, holowniki,
z mo¿liwoci¹ przewozu
osób, i inne specjalistyczne z napêdem w³asnym
o pojemnoci brutto 300
i mniejszej.

Miêdzynarodowa,
przybrze¿na

2. Statki hydrograficzne,
lodo³amacze, holowniki,
dwigi p³ywaj¹ce,
po¿arnicze, pog³êbiarki i
inne specjalistyczne z
napêdem w³asnym o
pojemnoci brutto
mniejszej ni¿ 500, a
wiêkszej ni¿ 300

Miêdzyarodowa, przybrze¿na

5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) po jednym na ka¿dej burcie w p³awkê
wietlno-dymn¹,
b) po dwa na ka¿dej burcie w samozapalaj¹c¹
siê p³awkê wietln¹ na statku o d³ugoci 60
m i wiêcej lub po jednym na statku o
c) d³ugoci poni¿ej 60 m
pozosta³e na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹.
6) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na statku,
b) dodatkowe pasy ratunkowe dla wacht,
c) dodatkowe w iloci nie mniejszej ni¿ 5%
ogólnej liczby znajduj¹cych siê na statku
osób.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe w iloci nie mniejszej ni¿
dwie o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
200% liczby osób znajduj¹cych siê na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z
ka¿dej burty lub inne skuteczne urz¹dzenie do
ratowania cz³owieka za burt¹.
3) Ko³a ratunkowe: 6 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietlno-dymn¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹.
5) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na statku i dodatkowe dla wachty.
6) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku w ¿egludze
przekraczaj¹cej ¿eglugê przybrze¿n¹.
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe w iloci nie mniejszej ni¿
dwie o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla
200 % osób znajduj¹cych siê na statku lub
2) tratwa ratunkowa o pojemnoci wystarczaj¹cej
dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na
statku w ¿egludze przybrze¿nej i krajowej, gdy
d³ugoæ statku wynosi poni¿ej 21 m.
3) £ód ratownicza lub inne skuteczne urz¹dzenie
do ratowania cz³owieka za burt¹.
4) Ko³a ratunkowe: 4 szt.
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5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹,
b) jedno w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
6) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na statku i dodatkowe dla wachty.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku w ¿egludze
przekraczaj¹cej ¿eglugê przybrze¿n¹.
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej dla
holowników przeznaczonych dla ratownictwa
oraz statków, których d³ugoæ wynosi 24 m i
powy¿ej.

5. Holowniki, statki
pilotowe, statki kontrolne,
statki po¿arnicze,
motorówki i inne
specjalistyczne z napêdem
w³asnym.

Os³oniêta oraz wyjcie na redê

Miêdzynarodowa ogr. do Ba³tyku

4. Platformy wiertnicze

1) £odzie ratunkowe motorowe dla wszystkich
osób znajduj¹cych siê na platformie badawczej,
a na platformie wydobywczej dla 200% osób na
platformie.
2) £ód ratownicza lub inne skuteczne urz¹dzenie
do ratowania cz³owieka za burt¹
3) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci
wystarczaj¹cej dla 150% osób na platformie.
4) Ko³a ratunkowe: 8 szt.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) 50% w samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
wietln¹,
6) b) 50% w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê
na platformie i dodatkowe w miejscach pe³nienia
7) wacht.
Kombinezony ratunkowe dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na platformie.
1) £ód ratunkowa lub tratwa ratunkowa o
pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby
osób znajduj¹cych siê na statku.
2) Ko³a ratunkowe w iloci:
a) 2  gdy d³ugoæ statku wynosi do 21 m,
b) 4  gdy d³ugoæ statku wynosi 21 m i
3) powy¿ej,
Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w samozapalaj¹c¹ siê
p³awkê wietln¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹,
4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby na statku.
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Statki bez w³asnego
7. napêdu jak: magazyny
p³ywaj¹ce, szalandy,
koszarki, warsztaty
pontony, pog³êbiarki itp. z
za³og¹ na burcie.

Portowa

Zacumowane
przy nabrze¿u.

6. Statki wyszczególnione w
ust. 5 oraz p³ywaj¹ce
rusztowania zacumowane
do burty statku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Jedno ko³o dla dwóch osób, lecz nie mniej ni¿ 2
szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) Jedno w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹,
b) jedno na w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹,
3) Pasy ratunkowe dla wszystkich osób na statku.
1) Ko³a ratunkowe: 2 szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹,
b) ka¿de w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.

3) Dla statków pe³ni¹cych funkcje hotelowe lub
restauracyjne dyrektor urzêdu morskiego
odrêbnie okrela wyposa¿enie ratunkowe
odpowiednie do potrzeb.
8 Statki wyszczególnione w
Ka¿dy
Wyposa¿one jak w ust. 6 oraz dodatkowo w ³ód
ust. 7 holowane z za³og¹
rodzaj
ratunkow¹ lub tratwê ratunkow¹ o pojemnoci
na burcie.
¿eglugi lub
wystarczaj¹cej dla wszystkich osób znajduj¹cych
stoj¹ce
siê na statku.
samodzieln
ie na
kotwicy.

1. Statki morskiej s³u¿by
poszukiwania i ratownictwa typu SAR 1500

2. £ód ratownicza
(o d³ugoci do 14 m)

Krajowa do 6 mil
od brzegu

E

Miêdzy-narodowa ogr.
do Ba³tyku

§ 7. Kategoria E. Statki ratownicze
1) Ko³a ratunkowe: 2 szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:

3)
4)
5)
6)

a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê dymn¹,
b) jedno w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
Pas ratunkowy dla ka¿dego cz³onka za³ogi.
Kombinezon ochronny (zgodny z LSA) dla
ka¿dego cz³onka za³ogi.
Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
Rakiety spadochronowe czerwone  szt.6

1) Pas ratunkowy lub kamizelka ratunkowa
pneumatyczna (zgodna z LSA) dla ka¿dego
cz³onka za³ogi
2) Kombinezon ochronny (zgodny z LSA lub wg
wzoru zatwierdzonego przez administracje
morsk¹ do stosowania na ³odziach ratowniczych) dla ka¿dego cz³onka za³ogi.

3. Jednostki morskiej s³u¿by Miêdzyposzukiwania i ratownict- narodowa
wa nie wymienione
ogr. do
Wyposa¿enie jak statki specjalistyczne - § 6 – Kaw ust. 1 i 2.
Ba³tyku,
tegoria D ust. 2 lub 3 (odpowiednio do wielkoci).
przybrze¿na
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PRZYPISY I WYJANIENIA
1. Pasy ratunkowe mog¹ byæ zast¹pione kombinezonami ratunkowymi, je¿eli spe³niaj¹ warunki pasa ratunkowego.
2. Minimalna d³ugoæ linki ratunkowej do kó³ ratunkowych powinna wynosiæ 30 m.
3. Tratwa ratunkowa musi byæ zamocowana z u¿yciem
zwalniaka hydrostatycznego.
4. Je¿eli na istniej¹cym statku wychodz¹cym na redê
lub uprawiaj¹cym ¿eglugê na wodach os³oniêtych zainstalowanie ³odzi ratunkowej lub ratowniczej, albo
tratwy ratunkowej jest ze wzglêdów konstrukcyjnych
lub eksploatacyjnych niemo¿liwe, Dyrektor Urzêdu
Morskiego w Gdyni mo¿e zwolniæ statek z obowi¹zku
posiadania tego rodzaju rodka ratunkowego.
5. Je¿eli na statkach zainstalowanie czêci wymaganych
³odzi ratunkowych jest niemo¿liwe, nale¿y wyposa¿yæ statek dodatkowo w pneumatyczne tratwy ratunkowe, aby ³¹czna pojemnoæ rodków ratunkowych
wystarcza³a dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê
na statku.
6. Urz¹dzenia do opuszczania rodków ratunkowych na
wodê podlegaj¹ przepisom technicznym uznanych instytucji klasyfikacyjnych.
7. Komplet wyrzutni linki ratunkowej powinien zawieraæ nie mniej ni¿ 4 linki i 4 rakiety zapewniaj¹ce jej
wyrzucenie na odleg³oæ co najmniej 230 m.
8. Za zgod¹ Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni na
statkach niezatapialnych, innych ni¿ statki pasa¿erskie
i szkolne, w ¿egludze przybrze¿nej i os³oniêtej mo¿na
nie wymagaæ jednego z g³ównych rodków ratunkowych.
9. £ód ratunkowa mo¿e byæ uznana za ³ód ratownicz¹
pod warunkiem, ¿e odpowiada równie¿ wymaganiom
dla ³odzi ratowniczej.
10. Statek o pojemnoci brutto wiêkszej ni¿ 500 uprawiaj¹cy ¿eglugê krajow¹, os³oniêt¹ i portow¹ powinien
byæ wyposa¿ony tak samo jak inny odpowiadaj¹cy

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

mu statek co do charakteru i rodzaju uprawianej ¿eglugi.
Je¿eli statek uprawia ¿eglugê os³oniêt¹ tylko w porze
dziennej, to:
a  p³awka wietlno-dymna mo¿e byæ zast¹piona
p³awk¹ dymn¹,
b  pasy ratunkowe nie musz¹ byæ wyposa¿one w
lampki wietlne.
Statki pasa¿erskie w ¿egludze krajowej i os³oniêtej
uprawiaj¹ce ¿eglugê w okresie od 15 kwietnia do
15 padziernika zamiast tratw ratunkowych mog¹ u¿ywaæ otwartych dwustronnych tratw pneumatycznych.
Statki rybackie o d³ugoci od 15 do 24 m uprawiaj¹ce ¿eglugê przybrze¿n¹ mog¹ byæ wyposa¿one w p³ywaki ratunkowe wraz z kombinezonami ratunkowymi
do 31.12.2004 r.
Wyposa¿enie statków i ³odzi ratowniczych nie dotyczy wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia akcji
ratowniczych.
Statki rybackie posiadaj¹ce uprawnienia do ¿eglugi
miêdzynarodowej ograniczonej do 30Mm od brzegu
powinny byæ wyposa¿one jak statki rybackie w ¿egludze miêdzynarodowej ograniczonej do Ba³tyku.
Na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹ ograniczon¹ do 1,5Mm w okresie od 15 kwietnia do 15 padziernika dopuszcza siê u¿ywanie otwartych dwustronnie tratw pneumatycznych dla 110%
osób na statku.
Wyposa¿enie otwartych dwustronnie tratw pneumatycznych zgodnych z SOLAS B PACK na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹ w okresie
od 15 kwietnia do 15 padziernika mo¿e byæ pomniejszone o rodki ochrony cieplnej i lekarstwa przeciwko chorobie morskiej.
Za³¹cznik Nr 2
do komunikatu Nr 6
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 21 maja 2003 r.

2

3

4

5

6

7

miêdzynarodowa

1

przybrze¿na

Urz¹dzenia i rodki

os³oniêta

Lp

portowa

TABLICA
MINIMALNEGO ZESTAWU URZ¥DZEÑ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCHI
RODKÓW SYGNA£OWYCH DLA STATKÓW W ¯EGLUDZE PORTOWEJ, OS£ONIÊTEJ,
PRZYBRZE¯NEJ I MIÊDZYNARODOWEJ

Uwagi

1.

Kompas magnetyczny g³ówny

-

-

1

1

szt.

2.

Kompas magnetyczny sterowy 1)

1

1

1

1

szt.

3.

Kompas ¿yroskopowy

-

-

-

1

szt.

4.

Miernik przebytej drogi – log

-

-

-

1

szt.

5.

Echosonda

-

-

1

1

szt.

6.

Sonda rêczna

-

1

1

1

szt.

2)

8
nie dotyczy statków o pojemnoci
brutto 150 i poni¿ej;
nie dotyczy ³odzi rybackich na
Zalewie Wilanym;
dot. statków pasa¿erskich o
pojemnoci brutto 300 i powy¿ej
oraz towarowych o pojemnoci
brutto 500 i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto
300 i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto
150 i powy¿ej;
nie dotyczy ³odzi rybackich;

7.
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Sekstant

-

-

-

1

szt.

8.

Chronometr

-

-

-

1

szt.

9.

Sekundomierz

-

1

1

1

szt

10.

Lornetka pryzmatyczna

-

1

1

2

szt.

11.

Barometr (aneroid)

-

-

-

1

szt.

12.

Przechy³omierz

-

1

1

2

szt.

1

1

1

1

kpl.

-

-

1

1

szt.

13.
14.

Latarnie sygna³owo
pozycyjne2)
Lampa do sygnalizacji dziennej
z zapasem ¿arówek

15.

Dzwon, gong2)

1

1

1

1

szt.

16.

1

1

1

1

szt.

17.

Przyrz¹d do nadawania
sygna³ów dwiêkowych2)
Znaki dzienne2)

1

1

1

1

kpl.

18.

Flagi MKS

1

1

1

1

kpl.

19.

P³awki dymne pomarañczowe3)

-

1

1

2

szt.

20.

Rakiety spadochronowe
czerwone2)

-

6

6

12

szt.

21.

Radar

1

1

1

1

szt.

22.

Reflektor radarowy 2), 4)

1

1

1

1

szt.

23.

RadiotelefonVHF z niezale¿nym ród³em zasilania5)

1

1

1

2

szt.

24.

Radiotelefon VHF z DSC6),

-

1

1

1

szt.

25.

Radiotelefon przenony do
³¹cznoci dwukierunkowej2)

-

-

2

2

szt.

26.

Radiotelefon MF z DSC8)

-

-

-

1

szt.

27.

Stacja radiotelefoniczna zasilana z niezale¿nego ród³a9)

-

-

-

1

kpl.

28.

Radiop³awa awaryjna
406 MHz lub 1,6 GHz10), 11)

-

-

-

1

szt.

29.

Radiop³awa awaryjna
dowolnego typu

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

30.

Transponder radarowy

31.

NAVTEX

11)

7)

szt.
szt.

szt.
32.

GPS

-

-

1

1

szt.

dot. statków o pojemnoci brutto
500 i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto
500 i powy¿ej;
nie dot. ³odzi rybackich;
nie dotyczy ³odzi rybackich w
¿egludze os³oniêtej;
nie dotyczy ³odzi rybackich;
dot. statków o pojemnoci brutto
50 i powy¿ej;
zgodnie z COLREG;
dot. statków o pojemnoci brutto
150 i powy¿ej;
zgodnie z wymogami COLREG;
nie dotyczy ³odzi rybackich w
¿egludze portowej i os³oniêtej;
zgodnie z wymogami COLREG;
zgodnie z wymogami COLREG;
dot. statków o pojemnoci brutto
50 i powy¿ej; w ¿egludze
portowej, os³oniêtej i krajowej
wymagane: A,B,C,G,H,N,O;
dot. statków bez tratw lub ³odzi
ratunkowych;
statki rybackie po³awiaj¹ce w
polskich obszarach morskich mog¹
byæ wyposa¿one w 6 rakiet;
³odzie rybackie i ratownicze w
¿egludze os³oniêtej i przybrze¿nej
ograniczonej do 6 Mm od brzegu
mog¹ byæ wyposa¿one w 3 rakiety
lub 6 pochodni rêcznych
czerwonych;
nie dotyczy ³odzi rybackich w
¿egludze krajowej;
dot. statków o pojemnoci brutto
200 i poni¿ej;
nie dotyczy ³odzi rybackich w
¿egludze portowej, os³oniêtej i
przybrze¿nej do 6 Mm (do
31.12.2004);
dot. wszystkich statków
dokonuj¹cych przewozu
pasa¿erów/osób i statków
szkolnych oraz pozosta³ych
statków o pojemnoci brutto 300 i
powy¿ej
dotyczy jednostek rybackich
po³awia- j¹cych poza ¿eglug¹
przybrze¿n¹ w polskich obszarach
morskich;

dot. tylko statków rybackich do
2008 r., o ile nie spe³niaj¹ wymogu
poz. 28;
nie dotyczy statków rybackich;
obowi¹zuje: statki rybackie o
d³ugoci 24 m i powy¿ej oraz inne
statki o pojemnoci brutto 300 i
powy¿ej;
nie obowi¹zuje statków rybackich
w ¿egludze przybrze¿nej.
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Legenda
1) nie jest wymagany, gdy informacja z kompasu g³ównego o kursie jest dostêpna dla sternika,
2) dla statków bez napêdu obowi¹zuje wyposa¿enie wg
poz. 6, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 25 odpowiednio do potrzeb (typ statku oraz rejon i warunki ¿eglugi),
3) obowi¹zuje statki w ¿egludze portowej, jeli rejon ich
p³ywania obejmuje równie¿ redê,
4) reflektor radarowy musi posiadaæ uznanie instytucji
klasyfikacyjnej,
5) drugim radiotelefonem VHF (w ¿egludze miêdzynarodowej) mo¿e byæ wymieniony w poz. 24,
6) obowi¹zuje statki w ¿egludze os³oniêtej i przybrze¿nej od dnia 01.02.2005 r.,
7) statki te nie musz¹ spe³niaæ wymogów poz. 23,
8) statki te nie musza spe³niaæ wymogów poz. 27,
9) w sk³ad stacji wchodzi: nadajnik poredniofalowy z
kluczem tonowym oraz odbiornik umo¿liwiaj¹cy nas³uch na 2182 kHz; mo¿e stanowiæ wyposa¿enie kutra do 31.01.2005 r.),
10) statki te nie musza spe³niaæ wymogów poz. 29,
11) statków w ¿egludze przybrze¿nej dotyczy o ile dokonuj¹ przewozu pasa¿erów  osób.
Aneks:
1. Dla potrzeb alarmowania i bezpiecznej nawigacji wyposa¿enie jednostek rybackich po³awiaj¹cych poza ¿eglug¹ przybrze¿n¹ w polskich obszarach morskich
mo¿e stanowiæ:
 radiop³awa awaryjna 406 MHz z zakodowan¹ identyfikacj¹ wg MMSI z opcj¹ rêcznej aktywacji, z bateri¹ zapewniaj¹c¹ jej funkcjonowanie co najmniej
przez 24 godziny,
 radiotelefon VHF z DSC z zakodowan¹ identyfikacj¹
wg MMSI.
2. Do 31 stycznia 2005 r. na rybackich statkach istniej¹cych zamiennie do punktu 1 mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce wyposa¿enie:
 radiop³awê awaryjna dowolnego typu,
 radiotelefon poredniofalowy z kluczem tonowym,
 radiotelefon VHF.

§2
Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie lub
na rachunek bankowy Urzêdu Gminy/Nr rachunku: 09
1020 4649-102481450, PKO BP I Oddzia³ S³upsk/z chwil¹
z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowej okrelonej w § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1194
UCHWA£A Nr VI/48/2003
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXX/193/2001 Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.),
art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592
z 2001 r. ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d 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. 29
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXX/193/2001 Rady
Powiatu Lêborskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych  Tryb udzielania dotacji
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w czêci pierwszej  Przyznawanie dotacji,
pkt 20 otrzymuje brzmienie:
20.1. Podmioty, które:
 nie przeznaczy³y dotacji na deklarowane zadanie,
 nie przedstawi³y sprawozdania merytorycznego
i finansowego z wykorzystanej dotacji,
 nie dokona³y rozliczenia lub poda³y nieprawdziwe dane,
pozbawia siê mo¿liwoci otrzymania dofinansowania z bud¿etu Powiatu, w najbli¿szym roku bud¿etowym.
2. Podmioty, które nie dokona³y rozliczenia we wskazanym w umowie terminie, pozbawia siê mo¿liwoci otrzymania dofinansowania z bud¿etu Powiatu
w najbli¿szym roku bud¿etowym, o ile niedotrzymanie terminu nie wynika z si³y wy¿szej.

§1

§2

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoæ urzêdow¹ nie objêt¹ op³at¹ skarbow¹, a wykonywan¹ przez
Wójta Gminy w wysokoci 50 z³ za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kobylnica.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.

1193
UCHWA£A Nr VI/83/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej
za czynnoæ urzêdow¹.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
D. Miko³ajczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1195
UCHWA£A Nr VI/50/03
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) oraz § 77 Statutu Powiatu Lêborskiego stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr III/11/98 Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Lêborskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 1999 r. Nr 4,
poz. 11 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W statucie Powiatu Lêborskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr III/11/98 Rady Powiatu Lêborskiego z
dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lêborskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 52, w ust. 2 liczbê 3 zastêpuje siê liczb¹ 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
D. Miko³ajczyk

1197
UCHWA£A Nr VI/96/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Obroñców
Westerplatte 2-4 (czêæ dzia³ki nr 54/1) w Sopocie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t Dz. U. z 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 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Obroñców Westerplatte 2-4 (czêæ dzia³ki nr 54/1) w Sopocie oznaczony symbolem
C1/04 jako zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, obejmuj¹cy teren o powierzchni 0,07 ha w granicach jak na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1196

§2

UCHWA£A Nr VI/80/03
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 marca 2003 r.

Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu oznaczony
symbolem dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie
(g³ówn¹ funkcjê) oznaczone symbolem literowym:
MU  tereny zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta i udzielenia Prezydentowi Miasta Sopotu absolutorium za 2002 r.
Na podstawie art. 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. Nr 23 z 2002 r., poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r, Nr 15, poz. 148) Rada Miasta
Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta i udziela siê Prezydentowi Miasta Sopotu  Jackowi
Karnowskiemu absolutorium za 2002 rok, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych
w karcie terenu:
a) intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
b) wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
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c) teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu; do
powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
d) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
e) stan istniej¹cy  stan na grudzieñ 2001.
2. Karta terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C  1/04
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,07 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej/MU/z wymaganymi us³ugami w parterach budynków; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: gastronomia, kultura, handel, hotele, pensjonaty oraz biura tylko na kondygnacjach powy¿ej parteru.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê,
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ budynek przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 19,
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  nie ustala siê (zabudowa plombowa),
4.4.inne warunki:
 wysokoæ netto I piêter  min. 2,7 m,
 wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
oraz wysokiej jakoci architektury.
5. PARKINGI  min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie
oraz dodatkowo 1 miejsce dla 5 mieszkañ,
 min. 2,5 miejsc postojowych na 100 m² pow. u¿ytkowej us³ug,
czêæ miejsc postojowych musi znajdowaæ siê w granicach terenu.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Obroñców Westerplatte,
6.2.woda  z sieci miejskiej,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu ze-

8.
9.
10.
11.

Poz. 1197

spo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.,
7.2.teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter architektury, rozplanowanie wnêtrz ulicznych, linie zabudowy,
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w
tym wysokoci i szerokoci frontów,
 wymagane dachy strome o nachyleniu po³aci
dachowych 40° - 45° lub mansardowe o formie
kontynuuj¹cej charakter zabudowy otoczenia,
 w przypadku rozbudowy, przebudowy lub wymiany istniej¹cych budynków wymagane jest
zachowanie zasady kompozycji architektoniczno  urbanistycznej, w tym:
 charakter architektury budynku przy ul. Obroñców Westerplatte 2 (oficyna, tzw. mur pruski),
 zachowanie zasady wnêtrza urbanistycznego
otwartego na ul. Obroñców Westerplatte,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA: 0%.
INNE USTALENIA:
11.1.w przypadku gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y: 1) wytworzenie leja depresyjnego lub
2) naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem
do projektowania, wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹ca skutki w/w robót w stosunku do obiektów s¹siednich oraz wskazuj¹c¹ sposób unikniêcia zjawisk niepo¿¹danych,
11.2.dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych teren 01
oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej,
11.3.zachowaæ dostêpnoæ do zaplecza budynku przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 17,
11.4.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§4

§1

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.
Obroñców Westerplatte 2-4 (czêæ dzia³ki nr 54/1) w Sopocie w skali 1:500.
Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce ustalenia planu:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu posesji przy ul. Chrobrego 1-7 w
Sopocie oznaczony symbolem M7/02 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,64 ha w granicach jak na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹ LII/
491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1198
UCHWA£A Nr VI/97/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu posesji przy ul. Chrobrego 1-7 w Sopocie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t Dz. U. z 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 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§2
Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu oznaczony
symbolem dwucyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie
(g³ówn¹ funkcjê) oznaczone symbolem literowym:
MU/KP  tereny zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej
(MU) z dopuszczeniem funkcji parkingowej (KP) jako
funkcji towarzysz¹cej lub alternatywnej.
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych w
kartach terenu:
a) intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê,
b) wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
c) teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu; do
powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
d) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand,
e) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karta terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M  7/02
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0, 64 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej /MU/ z dopuszczeniem funkcji parkingowej (KP) jako funkcji towarzysz¹cej lub alternatywnej; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: gastronomia, handel do 400 m² pow. u¿ytkowej, hotele,
pensjonaty, biura. Dopuszcza siê do 100% pow. u¿ytkowej zabudowy dla funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  do 14 m,
4.3.dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod zabudowê  25%,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  40%
powierzchni dzia³ki,
4.5.inne warunki:
 funkcja mieszkaniowa  wymagana w pierzei ulicy Chrobrego, w kondygnacjach powy¿ej parteru,
 pojemnoæ parkingu  do 200 miejsc postojowych,
 wymaga siê wysokiego standardu zabudowy
oraz wysokiej jakoci architektury,
 minimalna wielkoæ dzia³ki  1000 m², maks. nie
okrela siæ, powyýsze nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej.
5. PARKINGI  dla funkcji mieszkaniowej i us³ugowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki:
 min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 mieszkañ,
 min. 2,5 miejsc postojowych na 100 m² pow. u¿ytkowej us³ug lub 100 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii.
Obowi¹zuje sytuowanie wszystkich wymaganych
miejsc postojowych w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Chrobrego,
6.2.woda  z sieci miejskiej,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacjê transformatorow¹ 15/0,4 KV,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo, z parkingów po podczyszczeniu w osadnikach i separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad urbanistyczny, czyli zasadnicze proporcje i charakter architektury, rozplanowanie wnêtrz ulicznych, linie zabudowy, wysokoci pierzei,
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli zasadnicze
proporcje, skala i bry³y zabudowy,
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ zharmonizowana pod
wzglêdem zasad podzia³ów i proporcji a tak¿e
detali, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
budowlanych z formami wartociowych budyn-

8.

9.

10.
11.

Poz. 1198

ków w s¹siedztwie a tak¿e podporz¹dkowaæ siê
celowi uzyskania harmonijnej ca³oci zespo³u
urbanistycznego,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w
tym wysokoci i szerokoci frontów,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 w zewnêtrznej warstwie obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak
ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit,
wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów itp.) oraz
detali architektonicznych wywodz¹cych siê z
form historycznych,
 obowi¹zuje krycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹, kszta³t dachów powinien kontynuowaæ formy stosowane w historycznej zabudowie s¹siaduj¹cej.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: wymagane zachowanie zieleni wysokiej wzd³u¿
ul. Chrobrego (poza lini¹ zabudowy) i wzd³u¿ granic
posesji. Od strony ul. Chrobrego przewidzieæ pas zieleni ozdobnej jako kontynuacjê sopockiej tradycji
przedogródków.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: jako u¿ytkowanie tymczasowe dopuszcza siê
parking naziemny, terenowe urz¹dzenie sportowo 
rekreacyjne, istniej¹cy pawilon us³ugowy.
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE USTALENIA:
11.1.w granicach terenu przewidzieæ dojazd do dzia³ek 189/6 i 188/1,
11.2.pas terenu o szerokoci nie mniejszej ni¿ 1 m
wzd³u¿ granicy przylegaj¹cej do ul. Chrobrego
przewidzieæ na poszerzenie chodnika,
11.3.wymagane us³ugi w parterach zabudowy od
strony ulicy Chrobrego
11.4.wymagane miejsce dostêpnoci pieszej okrelono na rysunku planu  obowi¹zuje po³¹czenie
tego miejsca z ul. Chrobrego ogólnodostêpnym
przejciem pieszym,
11.5.w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y: 1) wytworzenie leja depresyjnego
lub 2) naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem
do projektowania, wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹ca skutki w/w robót w stosunku do obiektów s¹siednich oraz wskazuj¹c¹ sposób unikniêcia zjawisk niepo¿¹danych,
11.6.dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych teren 01
oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej,
11.7.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.

 3267 

Poz. 1198, 1199, 1200
§4

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu posesji przy
ul. Chrobrego 1-7 w Sopocie w skali 1:500.
Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce ustalenia planu:
 granicê planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
 wymagane miejsce dostêpnoci pieszej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
dnia 31 maja 2003 roku bez wezwania.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Sopocie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
planu i wydawanie na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów z planu na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu posesji przy ul. Chrobrego 1-7 w Sopocie, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr X/142/99 z dnia 22 padziernika 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 14 z dnia
14 lutego 2000 r. poz. 50).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1199
UCHWA£A Nr VII/64/2003
Rady Gminy w Koczale
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie stawek podatku
od posiadania psów na 2003 rok.
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¿n. zm.) oraz art. 13 i 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. w Dz. U.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/12/2002 Rady Gminy w Koczale z dnia
6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok  § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
2. Inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okreli rada w odrêbnej uchwale.

1200
UCHWA£A Nr VII/65/2003
Rady Gminy w Koczale
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) oraz
art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 i Nr 200 poz. 1683)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór od osób fizycznych podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez so³tysów.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku od posiadania psów od pobranej nale¿noci przez
inkasenta zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê termin rozliczenia dla inkasentów na dwa
dni nastêpuj¹ce po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wp³ata podatku winna nast¹piæ.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, przy czym wynagrodzenie za inkaso okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ dotyczy podatków nale¿nych od
2003 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1200, 1201

 3268 
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/65/03
Rady Gminy w Koczale
z dnia 26 maja 2003 r.

Stawki wynagrodzenia prowizyjnego dla so³tysów za
inkaso:
 podatku rolnego,
 podatku lenego,
 podatku od nieruchomoci,
 podatku od posiadania psów.
1. Bielsko  6,3%.
2. Kocza³a 5,2.
3. £êkinia 6,3.
4. Pieyrzykowo 5,4.
5. Starzno 6,00.
6. Trzyniec 7,5.
7. Za³ê¿e 6,5.

1201
UCHWA£A Nr XXXVII/266/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Orodka Kultury w Gardei.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220)
art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. 13, poz. 123) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Uchwala siê statut Gminnego Orodka Kultury w Gardei stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
A. Szalewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVII/266/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 9 lipca 2002 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY W GARDEI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Gminny Orodek Kultury w Gardei zwany dalej Orod-

kiem jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, której organizatorem i podmiotem tworz¹cym jest Gmina Gardeja.
§ 2
Orodek dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123),
2) niniejszego statutu.
§ 3
1. Orodek swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje teren Gminy
Gardeja.
2. Siedzib¹ Orodka jest czêæ budynku przy ulicy Sportowej 7 w sk³ad którego wchodzi I piêtro budynku nad
Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Gardei oraz stadion przy
ulicy Sportowej 13a z zapleczem sanitarnym (szatnia
i natryski).
3. Rada Gminy mo¿e przekazaæ w miarê potrzeb inne
obiekty na rzecz Orodka.
4. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej treæ
Gminny Orodek Kultury w Gardei, ulica Sportowa 7,
NIP 581-10-02-768, telefon 0-55-275-14-88.
§ 4
1. Orodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Orodek posiada osobowoæ prawn¹.
II. CELE I ZAKRES DZIA£ALNOCI
§ 5
Do podstawowych zadañ w zakresie dzia³alnoci kulturalnej Orodka nale¿y tworzenie, organizowanie i prowadzenie ró¿norodnych form upowszechniania i ochrony dóbr kultury z wykorzystaniem obiektów Orodka przy
wspó³pracy z placówkami owiatowymi, organizacjami
pozarz¹dowymi i spo³ecznymi, w szczególnoci polegaj¹c¹ na:
1) stwarzaniu warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kó³ i klubów zainteresowañ, sekcji, zespo³ów itd.,
2) organizowaniu spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,
3) innych elementów tworzenia i upowszechniania
form kultury.
§ 6
Orodek mo¿e realizowaæ zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych, których zaspokajanie nale¿y do zadañ
w³asnych gminy na podstawie porozumienia zawieranego z Zarz¹dem Gminy i innymi podmiotami prawa.
§ 7
Orodek mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, z
której przychody przeznaczone s¹ na realizacjê celów statutowych i pokrywanie kosztów dzia³alnoci bie¿¹cej, w
szczególnoci polegaj¹cej na:
1) najmie pomieszczeñ na cele kulturalne i handlowe
oraz na dorane potrzeby organizacji spo³ecznych,
2) prowadzeniu ma³ej gastronomii,
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3) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zak³ady,
4) wypo¿yczaniu sprzêtu,
5) dzier¿awie w³asnych pomieszczeñ,
6) innych dozwolonych prawem.
III. ORGANY ZARZ¥DZAJ¥CE I DORADCZE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.
§ 17
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

§ 8
1. Na czele Orodka stoi Dyrektor, który kieruje bie¿¹c¹
jego dzia³alnoci¹, reprezentuje instytucjê na zewn¹trz
oraz odpowiada za ca³okszta³t pracy Orodka.
2. Dyrektora Orodka powo³uje i odwo³uje Zarz¹d Gminy.
§ 9
Organem doradczym w zakresie dzia³alnoci kulturalnej Orodka jest Spo³eczna Rada Programowa inicjuj¹ca
i opiniuj¹ca okresowy harmonogram dzia³alnoci merytorycznej, któr¹ powo³uje i odwo³uje Dyrektor Orodka.
§ 10
Pracowników Orodka zatrudnia, awansuje i zwalnia
Dyrektor Orodka.
§ 11

1202
UCHWA£A Nr XXXVIII/269/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych na gruntach, budynkach oraz
obiektach bêd¹cych w³asnoci¹ gminy Gardeja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) Rada Gminy w Gardei,
uchwala, co nastêpuje:
§ 1

Wynagrodzenie pracowników Orodka ustala siê w
oparciu o przepisy obowi¹zuj¹ce dla pracowników samorz¹dowych wed³ug rozporz¹dzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach
kultury.

Znakiem reklamowym jest ka¿dy znak okrelaj¹cy w
szczególnoci nazwê podmiotu, jego logo, znaki towarowe i inne, nie bêd¹cy szyldem (rodzaj znaku informuj¹cego o rodzaju, zakresie, dniach i godzinach prowadzonej dzia³alnoci).
Znakiem towarowym jest tak¿e znak przenony (np. flaga, transparent, bilboard i inne).

§ 12

§ 2

Szczegó³owe zakresy czynnoci poszczególnych pracowników ustala Dyrektor Orodka.

1. Ustala siê prawo do odp³atnego umieszczania znaków
reklamowych na gruntach, budynkach, konstrukcjach
i innych obiektach stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
2. Okrelenie warunków umieszczania reklamy nastêpuje w drodze umowy pomiêdzy Zarz¹dem Gminy a
przedsiêbiorc¹.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 13
1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z
rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej oraz ustawie o rachunkowoci.
2. ród³ami finansowania Orodka s¹:
1) dotacje z bud¿etu gminy ustalone przez organizatora na podstawie planu opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Radê Gminy,
2) wp³ywy z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej,
3) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³.
3. Dyrektor Orodka zarz¹dza powierzonym mieniem
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami racjonalnej gospodarki regulowanej odpowiednimi przepisami prawa.
V. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14
Statut Orodka nadaje Rada Gminy w drodze uchwa³y.
§ 15
Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane jedynie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 4
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gdañsk, dnia 27 maja 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz
OGD  820/164-A/10/2003/IV/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. 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 i Nr 80, poz. 718) 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. 509oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 17 marca 2003 r.
Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdyni
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190563632
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 minus 0,78%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 0,81%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 czerwca 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA

Poz. 1203

z dnia 22 padziernika1998 r., zmienion¹ decyzjami:
Nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia
2000 r., Nr WCC/286C/164/W/3/2001/BK z dnia 24
wrzenia 2001 r., Nr WCC/286D/164/W/OGD/2002/
MS z dnia 23 sierpnia 2002 r., i Nr WCC/286E/164/
W/OGD/2003/KK z dnia 25 marca 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/299/164/
U/OT1/98/SA z dnia 22 padziernika 1998 r., uzupe³nion¹ decyzj¹ Nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA z dnia
30 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/
299B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia 2000 r.,
Nr PCC/299C/164/W/3/2001/BK z dnia 24 wrzenia
2001 r., Nr PCC/299D/164/W/OGD/2002/MS z dnia
23 sierpnia 2002 r., i Nr PCC/299E/164/W/OGD/2003/
KK z dnia 25 marca 2003 r.,
 obrotu ciep³em  Nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia
22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ nr OCC/
86A/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia 2002 r.,
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). Maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców, Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 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 koncesjo-
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nowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego Xw dla dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów paliw, natomiast dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a wziêto pod uwagê wzrost
poziomu podatku od nieruchomoci (od infrastruktury
ciep³owniczej zwi¹zanej w szczególnoci z przesy³aniem
i dystrybucj¹ ciep³a) uiszczanego na rzecz gmin, na terenie których Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em, 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.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
L. Juchniewicz
Otrzymuj¹:
1. Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Gdyni
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/164-A/10/2003/IV/JG
z dnia 27 maja 2003 r.

SPIS TRECI:
CZÊÆ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa 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, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i 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 i Nr 80, poz. 718),
 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,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
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 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 obliczeniowe natê¿enie przep³ywu dla sieci ciep³owniczej  natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce przy³¹czeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciep³owniczej i parametrom nonika ciep³a dostarczanego ze ród³a ciep³a do tej sieci, okrelonym w tabeli
regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
 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,
 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.
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. w Gdyni, zwane dalej OPEC  Gdynia,
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Elektrociep³ownie
Wybrze¿e S.A. w Gdañsku, zwane dalej  EC Wybrze¿e
S.A., od którego OPEC  Gdynia zakupuje ciep³o.

CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
OPEC  Gdynia prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA z
dnia 22 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami: nr
WCC/286B/164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia 2000 r.,
nr WCC/286C/164/W/3/2001/BK z dnia 24 wrzenia
2001 r., Nr WCC/286D/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23
sierpnia 2002 r., Nr WCC/286E/164/W/OGD/2003/KK z
dnia 25 marca 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  nr PCC/299/164/U/
OT1/98/SA z dnia 22 padziernika 1998 r., uzupe³nionej decyzj¹ nr PCC/299A/164/U/OT1/98/SA z dnia 30
grudnia 1998 r., zmienionej decyzjami: nr PCC/299B/
164/W/3/2000/MJ z dnia 28 sierpnia 2000 r., Nr PCC/
299C/164/W/3/2001/BK z dnia 24 wrzenia 2001 r., Nr
PCC/299D/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia
2002 r., Nr PCC/299E/164/W/OGD/2003/KK z dnia 25
marca 2003 r.,
 obrotu ciep³em  nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia
22 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹ nr OCC/
86A/164/W/OGD/2002/MS z dnia 23 sierpnia 2002 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
1.1. Odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze róde³
ciep³a bêd¹cych w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
1.1.1. Miasto Gdynia.
G1 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Dickmana 24, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego i wêgla, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w
obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w
s¹siednich obiektach,
G2 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Szczeciñska 11, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego, dla którego zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie,
w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich
obiektach,
1.1.2. Miasto Sopot.
S1 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Brodwino, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego i wêgla kamiennego, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC
 Gdynia:
S1-OX odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców i przez nich eksploatowane,
S1-IDE odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane,
S1-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe
wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze
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stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane,
S2 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Al. Niepodleg³oci 710 a, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego, dostarczane jest
sieci¹ ciep³ownicz¹ do instalacji odbiorczych w obiektach,
S3 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Mickiewicza 63, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹ do instalacji odbiorczych w obiektach,
S4 odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ród³ach
ciep³a, w których ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu
ziemnego, zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa 3, Królowej Jadwigi 6, Krótka 3, Mickiewicza 3, Andersa 28,
Majkowskiego 11, Chmielewskiego 6, Al. Niepodleg³oci 863, Boh. Monte Cassino 47, 23-go Marca 102,
Malczewskiego 19 a, Chopina 1, Kopernika 4, Andersa
20, Mickiewicza 31, Al. Niepodleg³oci 639, Grottgera
20, Kociuszki 33, Marynarzy 1, S³owackiego 28/30,
Mickiewicza 27, Morska 2, Goyki 3, Parkowa 27, Pu³askiego 5/11, Kociuszki 4, Jagie³³y 7, Czy¿ewskiego 6,
Pu³askiego 17, Armii Krajowej 84, Armii Krajowej 43,
Wybickiego 32, Abrahama 3, Sikorskiego 9, Obroñców
Westerplatte 32, Bitwy pod P³owcami 15, Chrobrego
22, D¹browskiego 1/5, Grunwaldzka 64, Malczewskiego 4, Mieszka I 7, Curie-Sk³odowskiej 10-12, 23-go
Marca 40, Podjazd 1, Sikorskiego 2, Wejherowska 2729, Chrobrego 47-49, D¹browskiego 4, Grunwaldzka
52, Haffnera 48, Mokwy 6, Sobieskiego 35, Budzisza 4,
Armii Krajowej 119/121, Armii Krajowej 111, 1-go Maja
12, 3-go Maja 6A, dla których zamówiona moc cieplna
nie przekracza 1 MW, dostarczane jest bezporednio
do instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹
one zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
1.1.3. Miasto Wejherowo.
W odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a Nanice, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania
wêgla kamiennego, dostarczane jest sieci¹ ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
W-OX odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców i przez nich eksploatowane,
W-IDE odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane,
W-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wê-

z³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane,
W-GDE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe
wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia
i przez nie eksploatowane oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane.
1.2. Odbiorcy z miasta Gdyni i Rumi, którym ciep³o, zakupione w EC Wybrze¿e S.A., dostarczane jest sieci¹
ciep³ownicz¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ OPEC  Gdynia:
PW-OX  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest do
obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców i przez nich eksploatowane,
PW-IDE  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia i przez nie eksploatowane,
PW-GDE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ OPEC  Gdynia i przez nie
eksploatowane,
PW-GDE-oe  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹, poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia
i przez nie eksploatowane oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i eksploatowane przez OPEC  Gdynia,
PW-GDE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ OPEC  Gdynia
i przez nie eksploatowane oraz zewnêtrzne instalacje
odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez
nich eksploatowane,
PW-GOE-de  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców
i eksploatowane przez OPEC  Gdynia oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ OPEC
 Gdynia i przez nie eksploatowane,
PW-GOE-ox  odbiorcy, którym ciep³o dostarczane
jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez grupowe wêz³y cieplne, bêd¹ce w³asnoci¹ odbiorców
i eksploatowane przez OPEC  Gdynia oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at:
Miasto Gdynia
 w ujêciu NETTO:
L.p.

Symbol grupy

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]

1.

G1

6 586,64

41,99

2.

G2

7 115,17

32,04
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 w ujêciu BRUTTO*:
L.p.

Symbol grupy

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]

1.

G1

8 035,70

51,23

2.

G2

8 680,51

39,09

Miasto Sopot
 w ujêciu NETTO:

L.p.

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Symbol
grupy

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

1.

S1-OX

78 959,85

rata
miesiêczna
6 579,99

22,67

24,13

6 701,44

Rata
miesiêczna
558,45

2,93

144,03

12,00

2.

S1-IDE

78 959,85

6 579,99

22,67

24,13

7 647,87

637,32

2,80

144,03

12,00

3.

S1-GDE-de

78 959,85

6 579,99

22,67

24,13

18 021,38

1 501,78

4,40

144,03

12,00

5.

S2

86 668,13

7 222,34

30,07

31,17

5 634,96

469,58

2,04

144,03

12,00

6.

S3

49 374,95

4 114,58

20,28

11,71

8 361,62

696,80

3,36

144,03

12,00

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

roczna

roczna

roczna

rata
miesiêczna

 w ujêciu BRUTTO*:

L.p.

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Symbol
Grupy

roczna

rata
miesiêczna
8 027,59

roczna

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

8 175,76

681,31

3,57

Stawka op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe [z³/MW]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

175,72

14,64

1.

S1-OX

96 331,02

2.

S1-IDE

96 331,02

8 027,59

27,66

29,44

9 330,40

777,53

3,42

175,72

14,64

3.

S1-GDE-de

96 331,02

8 027,59

27,66

29,44

21 986,08

1 832,17

5,37

175,72

14,64

5.

S2

105 735,12

8 811,26

36,69

38,03

6 874,65

572,89

2,49

175,72

14,64

6.

S3

60 237,44

5 019,79

24,74

14,29

10 201,18

850,10

4,10

175,72

14,64

L.p.

Symbol
grupy

1.

S4

Stawka
op³aty miesiêcznej
za zamówion¹
moc ciepln¹
netto [z³/MW]
7 679,43

Symbol
grupy

29,44

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
brutto* [z³/MW]

Stawka op³aty
za ciep³o netto
[z³/GJ]

Stawka op³aty
za ciep³o brutto*
[z³/GJ]

9 368,91

32,53

39,69

Miasto Wejherowo
Miasto Wejherowo

 w ujêciu NETTO:

L.p.

27,66

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

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

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

1.

W-OX

42 631,17

3 552,60

17,20

39,09

12 405,27

1 033,77

4,96

144,03

12,00

2.

W-IDE

42 631,17

3 552,60

17,20

39,09

19 761,04

1 646,75

10,09

144,03

12,00

3.

W-GDE-de

42 631,17

3 552,60

17,20

39,09

29 207,28

2 433,94

11,81

144,03

12,00

4.

W-GDE-ox

42 631,17

3 552,60

17,20

39,09

17 562,84

1 463,57

8,89

144,03

12,00
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 w ujêciu BRUTTO*:

L.p.

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Symbol
grupy

roczna

rata
miesiêczna

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

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

rata
miesiêczna

Stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

1.

W-OX

52 010,03

4 334,17

20,98

47,69

15 134,43

1 261,20

6,05

175,72

14,64

2.

W-IDE

52 010,03

4 334,17

20,98

47,69

24 108,47

2 009,04

12,31

175,72

14,64

3.

W-GDE-de

52 010,03

4 334,17

20,98

47,69

35 632,88

2 969,41

14,41

175,72

14,64

4.

W-GDE-ox

52 010,03

4 334,17

20,98

47,69

21 426,66

1 785,56

10,85

175,72

14,64

Miasto Gdynia i Rumia
 w ujêciu NETTO:

1.

PW-OX

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
20 662,08
1 721,84

2.

PW-IDE

31 482,60

2 623,55

10,40

144,03

12,00

3.

PW-GDE-de

38 525,53

3 210,46

10,83

144,03

12,00

4.

PW-GDE-oe

35 252,44

2 937,70

10,74

144,03

12,00

5.

PW-GDE-ox

31 975,83

2 664,65

10,58

144,03

12,00

6.

PW-GOE-de

37 900,22

3 158,35

10,06

144,03

12,00

PW-GOE-ox

34 721,94

2 893,50

8,67

144,03

12,00

L.p.

7.

Symbol grupy

Stawka op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
8,73

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
144,03
12,00

 w ujêciu BRUTTO*:

1.

PW-OX

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
25 207,74
2 100,65

2.

PW-IDE

38 408,77

3 200,73

12,69

175,72

14,64

3.

PW-GDE-de

47 001,15

3 916,76

13,21

175,72

14,64

4.

PW-GDE-oe

43 007,98

3 584,00

13,10

175,72

14,64

5.

PW-GDE-ox

39 010,51

3 250,88

12,91

175,72

14,64

6.

PW-GOE-de

46 238,27

3 853,19

12,27

175,72

14,64

PW-GOE-ox

42 360,77

3 530,06

10,58

175,72

14,64

L.p.

7.

Symbol grupy

Stawka op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
10,65

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna
175,72
14,64

 uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug VAT w wysokoci 22%
Odbiorcy z grup taryfowych od PW-OX do PW-GOE-ox bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani za zamówion¹ moc ciepln¹,
ciep³o i nonik ciep³a wed³ug cen zawartych w taryfie dla ciep³a EC Wybrze¿e S.A. Ka¿dorazowo o zmianie taryfy EC
Wybrze¿e S.A. odbiorcy w/w grup bêd¹ informowani przez OPEC-Gdynia pisemnie w terminie 14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury za ciep³o przez OPEC-Gdynia, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny EC Wybrze¿e S.A.
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2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (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.
2.2.W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen o
których mowa w pkt 2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
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.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez OPEC  Gdynia standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo -rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany
cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie OPEC
 Gdynia 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.
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.
Prokurent Spó³ki
Dyrektor Finansowy
J. £uæ

1204
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1309-A/2412/3/2001/2003/II/DJ
z dnia 28 maja 2003 r.
W dniu 23 maja 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pucku w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 11 czerwca 2001 r. Nr OGD-820/1309-A/14/2001/II/
DJ, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej
t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 11 czerwca 2001 r. Nr OGD-820/1309-A/
14/2001/II/DJ Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ dla Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pucku taryfê dla ciep³a na okres do dnia 31 maja
2003 r.
Pismem z dnia 22 maja 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
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
28 maja 2003 r. Nr OGD820/1309-A/2412/3/2001/2003/
II/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 11 czerwca 2001 r. Nr OGD820/1309-A/14/2001/II/DJ, 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
Starszy specjalista
C. Wojewódka

1205
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2317-A/2453/4/2001/2003/I/BP
z dnia 29 maja 2003 r.
W dniu 7 maja 2003 r. wp³yn¹³ wniosek THERMINVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
19 listopada 2001 r. Nr OGD-820/2317-A/12/2001/I/MS,
zmienionej decyzj¹ z dnia 2 grudnia 2002 r. Nr OGD-820/
2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG, w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD  820/2317-
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A/12/2001/I/MS Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ THERMINVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku taryfê dla ciep³a na okres do dnia 30 listopada 2002 r.
Decyzja ta, na wniosek Przedsiêbiorstwa, zosta³a zmieniona decyzj¹ z dnia 2 grudnia 2002 r. Nr OGD-820/2317A/4873/13/2001/2002/I/JG, wyd³u¿aj¹c¹ okres stosowania bazowych stawek op³at do dnia 31 maja 2003 r.
Pismem z dnia 7 maja 2003 r. (data wp³ywu 8 maja 2003 r.)
Przedsiêbiorstwo po raz kolejny wyst¹pi³o z wnioskiem o
zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 wrzenia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia 29 maja
2003 r. Nr OGD820/2317-A/2453/4/2001/2003/I/BP wyd³u¿y³ okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 30 wrzenia 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie, tym bardziej, ¿e aktualnie Przedsiêbiorstwo opracowuje wniosek o zatwierdzenie drugiej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Starszy specjalista
C. Wojewódka
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