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1219
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) , art. 48,
art. 109 ust. 1 i 2, art. 116, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci
6.370.855,z tego:
1. Podatki ustalane i pobierane na podstawie odrêbnych
ustaw
1.959.251, podatek rolny
368.548, podatek od nieruchomoci
1.483.000, podatek od rodków transportowych
43.923, podatek leny
13.780, podatek od dzia³alnoci osób fizycznych op³acany
w formie karty podatkowej
20.000, podatek od spadków i darowizn
5.000, podatek od czynnoci cywilno prawnych 25.000,2. Wp³ywy z op³at
216.425, op³ata skarbowa
16.000, op³ata targowa
5.000, op³ata miejscowa
92.000, op³aty od wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
103.425,3. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
473.232, podatek dochodowy od osób fizycznych 471.432, podatek dochodowy od osób prawych
1.800,4. Subwencja ogólna
2.288.764, czêæ owiatowa
2.058.937, czêæ podstawowa
2.766, czêæ rekompensuj¹ca
227.061,w tym:
a) w zwi¹zku z czêciow¹ likwidacj¹ pod. od rodków
transportowych
152.701,b) z tytu³u ulg ustawowych w podatkach
74.360,5. Dochody uzyskiwane przez jednostki
60.572, Dochody Zespo³u Szkó³ w Sztutowie
11.532, Dochody Przedszkola
49.040,6. Odsetki od rodków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
45.000,7. Dochody z maj¹tku gminy
922.162
8. Op³aty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowych
wp³at podatków
13.000,9. Ró¿ne op³aty
5.600,-

10. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
386.849,w tym na zadnia z zakresu administracji rz¹dowej
347.980,Szczegó³owy podzia³ dochodów zawiera za³¹cznik
Nr 1 *.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
6.879.855,1. Dz. 010 Rolnictwo i £owiectwo
7.400,2. Dz. 600 Transport i £¹cznoæ
645.000,3. Dz. 630 Turystyka
110.000,4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
91.180,5. Dz. 710 Dzia³alnoæ us³ugowa
100.000,6. Dz. 750 Administracja Publiczna
1.121.000,w tym zadania z zakresu administracji rz¹dowej
30.100,6. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy 520,w tym zadania z zakresu administracji rz¹dowej
520,7. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
25.000,8. Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego
82.500,9. Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
60.000,10. Dz. 801 Owiata i wychowanie
2.068.537,11. Dz. 851 Ochrona zdrowia
103.425,12. Dz. 853 Opieka spo³eczna
553.629,w tym zadania z zakresu administracji rz¹dowej
247.360,13. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 490.000,14. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1.246.264,w tym zadania z zakresu administracji rz¹dowej
70.000,15. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
150.000,16. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
25.000,Szczegó³owy podzia³ wydatków maj¹tkowych zawiera za³¹cznik Nr 2 *.
§2
Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych na kwotê
1.443.000,- zgodnie z za³. nr 3*.
§3
Ustala siê wieloletni plan wydatków inwestycyjnych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 *.
§4
Ustala siê dotacje celowe w wysokoci 975.764,- zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 60.000,-.
§6
ród³em pokrycia niedoboru w kwocie 509.000,- jest
nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych.
*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.
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§7

§1

Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.

Przyjmuje siê prognozê d³ugu publicznego Gminy Sztutowo zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.

1. Przekszta³ca siê Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Sztutowo
prowadz¹c¹ dotychczas dzia³alnoæ na zasadach jednostki bud¿etowej w samorz¹dow¹ instytucjê kultury
 Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Sztutowo z siedzib¹ w
Sztutowie.
2. Przedmiotem dzia³ania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, owiatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkañców gminy.
3. Biblioteka przejmuje mienie dotychczasowej biblioteki
dzia³aj¹cej w formie jednostki bud¿etowej oraz pracowników tej jednostki.

§ 10

§2

§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§9

Ustala siê plan dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ zleconych i podlegaj¹cych odprowadzeniu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ.
§ 12
1.
2.
3.
4.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
Zaci¹gania po¿yczek i kredytów do wysokoci 250.000,na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
bud¿etowego.
Dokonywania zmian w bud¿ecie z wyj¹tkiem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
Przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w planach finansowych jednostki.
Lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 13

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

1220
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie przekszta³cenia organizacyjnego Biblioteki
Publicznej Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 25 padziernika 19991 r. o organizowaniu i prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 13
poz. 123) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.), ustala siê co nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 6-9 nie publikuje siê.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sztutowo.
§3
Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Sztutowo.
§4
Bibliotece nadaje siê Statut, który stanowi za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§5
Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny ustanowiony przez dyrektora Biblioteki.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 grudnia 2002 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 21
Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r. z pón. zm.),
 Ustawy z dnia 27 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t. j. Dz.
U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r.),
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.),
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
 Niniejszego statutu.
§2
1. Organizatorem Biblioteki jest gmina Sztutowo reprezentowana przez Radê Gminy Sztutowo.
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2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury gminy
Sztutowo.
3. Biblioteka jest instytucj¹ kultury wpisan¹ do rejestru
instytucji kultury gminy Sztutowo.
4. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.

2. W bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej o kwalifikacjach okrelonych w odrêbnych przepisach, pracowników administracyjnych
i pracowników obs³ugi.

§3

Wynagrodzenie pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Sztutowo, a terenem jej dzia³ania obszar gminy Sztutowo.

§ 10

§4

§ 11

Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Sztutowo.

1. Organizacjê i tryb pracy Biblioteki okrela regulamin
organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor Biblioteki.

§5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski w Nowym
Dworze Gdañskim oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
ROZDZIA£ II
CEL I ZADANIA BIBLIOTEKI
§6
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury na terenie gminy Sztutowo.
§7
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materia³ów bibliotecznych zaspakajaj¹cych potrzeby czytelników ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokszta³ceniowych dla
wszystkich grup czytelniczych oraz dotycz¹cych wiedzy o w³asnym regionie.
Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.
Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej.
Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami towarzystwami rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych
i kulturalnych spo³eczeñstwa.
Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Gromadzenie i upowszechnianie materia³ów dotycz¹cych historii miejscowoci po³o¿onych na terenie
Gminy Sztutowo.

§ 12
Biblioteka prowadzi:
1) wypo¿yczalniê dla Doros³ych i Dzieci w Sztutowie,
2) czytelniê dla Doros³ych i Dzieci w Sztutowie,
3) filiê Biblioteczn¹ w K¹tach Rybackich.
§ 13
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólno dostêpne i bezp³atne z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi reprograficzne,
2) za wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,
3) za niezwrócone w terminie wypo¿yczone materia³y
biblioteczne
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoæ op³at o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
§ 14
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okrela Regulamin nadany przez dyrektora.
§ 15
Przy Bibliotece jej filii mo¿e dzia³aæ Stowarzyszenie
Przyjació³ Biblioteki, inne towarzystwa i fundacje  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ROZDZIA£ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 16

ROZDZIA£ III
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

§8

§ 17

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje oraz odwo³uje Wójt Gminy Sztutowo, bêd¹cy zarazem zwierzchnikiem s³u¿bowym dyrektora.

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora z
zachowaniem wysokoci dotacji z bud¿etu gminy Sztutowo.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów kosztów, plan remontów
i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.

§9
1. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia
dyrektor Biblioteki bêd¹cy zarazem zwierzchnikiem
s³u¿bowym pracowników.

§ 18
1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów.
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2. Przychodami biblioteki s¹:
1) dotacje z bud¿etu gminy,
2) dochody w³asne,
3) rodki otrzymane od osób fizycznych prawnych,
4) z innych róde³.
3. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala Organizator.
§ 19
1. Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartoci wydzielanego Bibliotece nabytego mienia.
2. Fundusz Biblioteki zwiêksza siê lub zmniejsza o koszty
zmian wartoci maj¹tku Biblioteki.
§ 20
Biblioteka tworzy zak³adowy fundusz socjalny na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 21
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej zawieraj¹cej nazwê Biblioteki w pe³nym brzmieniu oraz pieczêci okr¹g³ej
zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, w otoku nazwê
Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
§ 22
W Statucie Biblioteki mog¹ byæ dokonane zmiany w
trybie okrelonym dla jego nadania.
§ 23
Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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UCHWA£A Nr V/35/2003
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 28 marca 2003 r.

fragmentu gminy Sztutowo terenów dzia³ek Nr 2/10, 2/8,
2/9, 2/4, 2/5, 2/3, 2/12, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/5, 7/1, 7/6
i 8/4 obejmuje:
1) tekst niniejszej uchwa³y Rady Gminy,
2) za³¹cznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y  Rysunek planu w skali i w zakresie wskazanych w jego
legendzie oznaczeñ graficznych bêd¹cych obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu.
§3
Plan obejmuje dzia³ki zlokalizowane na terenie gminy
Sztutowo obrêb Kobyla Kêpa Nr 2/10, 2/8, 2/9, 2/4, 2/5,
2/3, 2/12, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/5, 7/1, 7/6 i 8/4 ograniczone od pó³nocy drog¹ powiatow¹ Sztutowo  Kobyla
Kêpa  K¹ty Rybackie/DP 09172/od po³udnia terenami
upraw rolnych od wschodu istniej¹c¹ zabudow¹ jednorodzinn¹ od zachodu terenami upraw rolnych.
§4
Celem regulacji zawartych w planie jest umo¿liwienie
realizacji zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbêdnym
zapleczem zabudow¹ gospodarcz¹  gara¿e na terenie
dzia³ek Nr 2/10, 2/8, 2/9, 2/4, 2/5, 2/3, 2/12, 5/1, 5/2, 6/1,
6/2, 6/3, 7/5, 7/3, 7/6 i 8/4 wraz z podaniem linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach, podanie linii zabudowy, podanie zasad zabudowy poszczególnych dzia³ek z uwzglêdnieniem dopuszczalnej wielkoci obiektu,
wysokoci i powierzchni zabudowy.
§5
Przedmiotem ustaleñ planu w obrêbie wsi Kobyla Kêpa
(za³¹cznik Nr 1) s¹:
1) tereny przeznaczone pod realizacjê zabudowy jednorodzinnej  1 Mn,
2) tereny przeznaczone pod realizacjê zabudowy jednorodzinnej  2 Mn.
§6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.) Rada Gminy w Sztutowie uchwala, co nastêpuje:

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
 nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza to liniê, która
ogranicza teren na którym jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowê,
 zieleni izolacyjnej, rozumie siê przez to zieleñ wysok¹
i nisk¹,
 zabudowie jednorodzinnej, nale¿y przez to rozumieæ
realizacjê zabudowy obiektami kubaturowymi s³u¿¹cymi do zaspokajania potrzeb jednej rodziny,
 funkcjach nieuci¹¿liwych, rozumie siê przez to funkcje
które nie emituj¹ jakichkolwiek uci¹¿liwoci poza granic¹ dzia³ki.

§1

§7

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sztutowo obrêb Kobyla
Kêpa polegaj¹cy na zmianie przeznaczenia terenu dzia³ek
Nr 2/10, 2/8, 2/9, 2/4, 2/5, 2/3, 2/12, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3,
7/5, 7/1, 7/6 i 8/4 u¿ytkowanych dotychczasowo pod uprawy rolne a w opracowanym planie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Zasady kszta³towania infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
 odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej
w K¹tach Rybackich,
 wody deszczowe nale¿y odprowadziæ powierzchniowo w granicach w³asnej dzia³ki,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami podanymi przez Zak³ad Energetyczny Elbl¹g Rejon Malbork. Zabudowê jednorodzinn¹ i wolnostoj¹c¹
nale¿y sytuowaæ na dzia³kach w odleg³ociach przewidzianych w PN 98/E  5100  1. S³upy usytuowane na
dzia³ce Nr 2/10, 2/3 i 5/1 nale¿y uziemniæ.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sztutowo
obrêb Kobyla Kêpa.

§2
USTALENIA OGÓLNE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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W planie wyznaczono strefê ochronn¹ przebiegu linii
15 kv.
W planie wyznaczono lokalizacjê stacji trafo przy pó³nocno  zachodniej granicy dzia³ki Nr 2/3
 ogrzewanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z ekologicznych róde³ ciep³a (ogrzewanie olejowe lub gazowe)
Ustala siê liniê rozgraniczaj¹c¹ drogi powiatowej Sztutowo  Kobyla Kêpa  K¹ty Rybackie/DP 09172/w liniach rozgraniczaj¹cych na 22 m.
Ustala siê liniê rozgraniczaj¹c¹  siêgaczy K1d, K2d,
K3d w liniach rozgraniczaj¹cych na 20.0 m.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§8
TEREN
I. FUNKCJA TERENU  ZABUDOWA
MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 1 Mn
II. ZASADY KSZTA£TOWANIA
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zwi¹zku z lokalizacj¹ zabudowy jednorodzinnej w
otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wilana objêtego przepisami Uchwa³y Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Elbl¹gu z 26 kwietnia 1985 r. w sprawie
utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego zmienionej Rozporz¹dzeniem Nr 4/97
Wojewody Elbl¹skiego z dnia 28 kwietnia 1997 r. projektowane obiekty winny charakteryzowaæ siê wysokimi
walorami architektonicznymi i harmonizowaæ z otaczaj¹cym krajobrazem. Wysokoæ budynków mieszkalnych nie
powinna przekraczaæ dwóch kondygnacji.
Dzia³ka Nr 2/10. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie -Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹cej 11.0 m od osi drogi. Ze wzglêdu na lokalizacjê w pó³nocnej czêci dzia³ki s³upa linii energetycznej
wysokiego napiêcia 15 kV nale¿y zachowaæ przy usytuowaniu budynku mieszkalnego normatywn¹ odleg³oci
budynku od linii zgodnie z PN 98/E-5100- 1/.
Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej. Na terenie dzia³ki dopuszcza
siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej po³¹czonej z obiektem budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹cej
gospodarczej. Ze wzglêdu na ograniczone warunki lokalizacje dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej na granicy z dzia³k¹ Nr 2/8. Powierzchnia zabudowy
budynku mieszkalnego do 140 m2.
Dzia³ka Nr 2/8. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
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kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie  Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹c¹ 11.0 m od osi drogi. Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej.
Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej po³¹czonej z obiektem budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹cej gospodarczej. Ze wzglêdu na
ograniczone warunki lokalizacje dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej na granicy z dzia³k¹ Nr 2/10.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do
140 m2.
Dzia³ka Nr 2/9. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie  Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹c¹ 11.0 m od osi drogi. Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do
150 m2.Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 2/4. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie  Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹c¹ 11.0 m od osi drogi. Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do
150 m2. Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 2/5. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie  Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹c¹ 11.0 m od osi drogi. Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 150
m2. Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
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Dzia³ka Nr 2/3 i 2/12. Zabudowa jednorodzinna parterowa z u¿ytkowym poddaszem. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom
posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony
dróg s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym. Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg
i ulic 150 cm. Wjazd na teren dzia³ki Nr 2/12 siêgacza K1d.
Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki od strony siêgacza K1d
wynosz¹c¹ 10.0 m od osi drogi. Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ kalenic¹ równolegle do siêgacza K1d na
dzia³ce Nr 2/12. Powierzchnia zabudowy parteru budynku mieszkalnego z u¿ytkowym poddaszem do 120 m2.
Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej
zabudowy gara¿owej lub gospodarczej. Teren dzia³ki Nr
2/3 ze wzglêdu na przebieg linii 15 KV wy³¹cza siê z zabudowy.
§9
TEREN
I. FUNKCJA TERENU  ZABUDOWA
MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 2 Mn
II. ZASADY KSZTA£TOWANIA
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zwi¹zku z lokalizacj¹ zabudowy jednorodzinnej w
otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wilana objêtego przepisami Uchwa³y Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Elbl¹gu z 26 kwietnia 1985 r. w sprawie
utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego zmienionej Rozporz¹dzeniem Nr 4/
97 Wojewody Elbl¹skiego z dnia 28 kwietnia 1997 r. projektowane obiekty winny charakteryzowaæ siê wysokimi
walorami architektonicznymi i harmonizowaæ z otaczaj¹cym krajobrazem. Wysokoæ budynków mieszkalnych nie
powinna przekraczaæ dwóch kondygnacji.
Dzia³ka Nr 5/1. Zabudowa jednorodzinna parterowa z
u¿ytkowym poddaszem. Dach ostry kryty dachówk¹.
Wjazd na teren dzia³ki z drogi K¹ty Rybackie  Sztutowo.
Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki wynosz¹c¹ 11.0 m od
osi drogi powiatowej. Budynek parterowy z u¿ytkowym
poddaszem nale¿y sytuowaæ kalenicê równolegle do drogi powiatowej. Nale¿y zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ
linii 15 KV od budynku zgodnie z PN 98/E-5100-1/. Powierzchni zabudowy parteru budynku z u¿ytkowym poddaszem do 130m2.Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 5/2 Zabudowa jednorodzinna parterowa z u¿ytkowym poddaszem. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z siêgacza K2d.Ustala siê
liniê zabudowy siêgacza K2d wynosz¹c¹ 10.0 m od osi
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drogi. Budynek mieszkalny sytuowaæ w po³udniowej czêci dzia³ki. Budynek sytuowaæ kalenic¹ równolegle do granicy dzia³ki Nr 5/1. Powierzchni zabudowy parteru budynku z u¿ytkowym poddaszem do 130m2. Na terenie dzia³ki
dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 6/1. Zabudowa jednorodzinna parterowa
projekt indywidualny. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w
kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg
s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy
s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym.
Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty
Rybackie  Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki
wynosz¹c¹ 11.0 m od osi drogi. Budynek sytuowaæ równolegle kalenic¹ do drogi powiatowej. Powierzchni zabudowy budynku do 150 m2 Na terenie dzia³ki dopuszcza
siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 6/2 i 7/5. Zabudowa jednorodzinna parterowa z u¿ytkowym poddaszem. Jeden obiekt mieszkalny
na terenie dzia³ek. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia
parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren. Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w kolorze
be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg s³upki ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym. Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic 150 cm.
Wjazd na teren dzia³ki z drogi powiatowej K¹ty Rybackie
 Sztutowo. Ustala siê liniê zabudowy dzia³ki wynosz¹c¹
11.0 m od osi drogi Budynek parterowy nale¿y sytuowaæ
kalenic¹ równolegle do drogi powiatowej. Powierzchni
zabudowy parteru budynku z u¿ytkowym poddaszem do
130 m2. Na terenie dzia³ki dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 8/4. Zabudowa jednorodzinna parterowa
z u¿ytkowym poddaszem. Ze wzglêdu na wielkoæ
i wspó³w³asnoæ dzia³ki dopuszcza siê usytuowanie na
terenie dzia³ki dwóch budynków jednorodzinnych z u¿ytkowym poddaszem. Dach ostry dwuspadowy kryty dachówk¹ o k¹cie nachylenia 36o  45o. Poziom posadowienia parteru budynku maksymalnie 45 cm ponad teren.
Kolorystyka obiektu harmonizuj¹ca z otoczeniem w kolorze be¿owym. Ogrodzenie posesji od strony dróg s³upki
ceglane lub drewniane wype³nienie pól pomiêdzy s³upkami sztachety drewniane na cokole betonowym. Maksymalna wysokoæ ogrodzenia od strony dróg i ulic
150 cm. Jeden obiekt w pó³nocnej czêci dzia³ki drugi w
po³udniowej. Kalenicê budynków nale¿y usytuowaæ równolegle do granicy po³udniowej.Wjazd na teren dzia³ki z
siêgacza K3d linia zabudowy 10.0 m od granicznika po³udniowego dzia³ek. Powierzchni zabudowy parteru budynku z u¿ytkowym poddaszem do 130m2.Na terenie dzia³ek
dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnej zabudowy gara¿owej lub gospodarczej.
Dzia³ka Nr 7/1. Zabudowa jednorodzinna istniej¹ca.
Dzia³ka Nr 7/6  teren przeznaczony w perspektywie
pod zabudowê mieszkaniow¹
Dzia³ka Nr 6/3  teren zieleni i boisk sportowych
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USTALENIA KOÑCOWE
§ 10

Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³at od wzrostu wartoci terenu zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, t.j. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
z dnia 5 grudnia 2000 r.) ustala siê w wysokoci 20%
§ 11
Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Sztutowo
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Osielski

1222
UCHWA£A Nr XVIII/230/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla czêci
dzia³ki nr ew. 135/2 we wsi Ulkowy.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr ew. 135/2 we wsi Ulkowy
w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 1.000 ha przeznacza siê na funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem
MN1, MN2) oraz komunikacjê drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny procent zabudowy 30%,
2) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
3) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksy-
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malnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem u¿ytkowym,
4) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu;, maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m od
poziomu gruntu,
5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
6) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
7) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni, dla
pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
8) kierunek kalenicy domów mieszkalnych na dzia³kach
granicz¹cych z drog¹ gminn¹ dz. nr ew. 169 równolegle do osi drogi,
9) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
10) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji
preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji,
11) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) dla nowo wydzielanych dzia³ek obs³uga w zakresie
komunikacji w oparciu o drogê K (o szerokoci w
liniach rozgraniczaj¹cych 8m),
2) na etapie wydawania pozwolenia na budowê plany
zagospodarowania dzia³ek granicz¹cych z drog¹ powiatow¹ Nr 10354 (dz. nr ew. 169) nale¿y przedk³adaæ u Zarz¹dcy drogi w celu uzgodnienia,
3) w³aciciel dzia³ki nr ew. 135/2 zobowi¹zany jest do
sporz¹dzenia projektu budowlanego zjazdu z drogi
powiatowej Nr 10354 (dz. nr ew. 169) na teren objêty planem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami
i przepisami oraz przed³o¿yæ go w celu uzgodnienia
(zgodnie z uwaga z pkt 3.1) u Zarz¹dcy drogi przed
wydaniem przez UG w Pszczó³kach pozwoleñ na
budowê dla nowo wydzielanych dzia³ek,
4) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do grun-
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tu w granicach w³asnych dzia³ek, wody opadowe z
ulicy oznaczonej symbolem K, po jej utwardzeniu,
przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulicê nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
7) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
8) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
9) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
K i drogi powiatowej dz. nr ew. 169 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych dróg,
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê dodatkowe podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoci dzia³ki po podziale 700m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,

4) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10  11 oraz pkt 13 Uchwa³y Nr V/43/2000 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie
ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.000 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca Rady
J. Przy³ucka
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UCHWA£A Nr IV/43/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ek o
nr ew. 267 i 268 we wsi Skowarcz.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 zmiany: Dz. U. 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta Gminy, Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o nr ew. 267 i 268 we wsi Skowarcz w Gminie Pszczó³ki.
Teren o powierzchni 1.66 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN1),
2) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym lub bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN2, MN3),
3) drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K2) oraz poszerzenie ulicy Polnej dz.
nr ew. 275 (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odleg³oci 6m od linii rozgraniczaj¹cej
teren MN3 od drogi dz. nr ew. 276,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich rodzajów budynków w odleg³oci 6m od linii rozgraniczaj¹cej:
a) teren MN1 od drogi K2,
b) teren MN1 od drogi dz. nr ew. 276,
c) teren MN2 od drogi K1,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 12 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków:
a) dla obszarów MN1 i MN2  symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
b) dla obszarów MN3  wszystkie rodzaje dachów,
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10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) kierunek kalenicy budynków mieszkalnych:
a) prostopadle do osi drogi K2 dla obszarów MN2,
MN3,
b) równolegle do osi drogi K2 dla obszarów MN1,
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak klinkier; zakaz stosowania sidingu
winylowego do wykoñczenia elewacji,
14) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) dz. nr ew. 276
b) K2 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8m,
c) K1 o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8m
(wliczaj¹c ca³kowit¹ szerokoæ istniej¹cej ulicy
Polnej dz. nr ew. 275),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do zawiadomienia
o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze
wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych dzia³ek; wody opadowe z
ulic oznaczonych symbolem K1 i K2, po jej utwardzeniu, przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ
podczyszczane w separatorach ropopochodnych
i piasku; w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji deszczowej ulice nale¿y pod³¹czyæ do jej
uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o ze wskazaniem na zastosowanie paliw ekologicznych,
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6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, przebudowy i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
4. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zwi¹zane z obszarem ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 111,
2) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi dojazdowej K2
oraz drogi dz. nr ew. 276 obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony
tych dróg,
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
6) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
5. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek, jako rozwi¹zanie
przyk³adowe, wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y, z wy³¹czeniem terenów komunikacji.
2) dopuszcza siê inne podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2, z wy³¹czeniem terenów komunikacji.
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
4) obszar znajduje siê strefie ochrony konserwatorskiej,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.

³y Nr XVII/131/99 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian
w planie ogólnym.

§2

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
gminy Ustka.

Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 9 pkt 3, pkt 8, pkt 10  11 oraz pkt 13 Uchwa-

§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1.66ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17 z dnia 25 sierpnia
1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Duszyca

1224
UCHWA£A Nr V/39/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Na podstawie  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. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558 i Nr 113 poz. 984) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984):
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§1

Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Ustka, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/39/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczony przez te przedsiêbiorstwa, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu
cieków (Dz. U. Nr 72,poz. 747) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.
2. Ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy.
3. Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci.
4. Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
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leniu na prowadzeniu zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków.
3. Spe³nienie warunków wprowadzenia ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia niedoboru,
okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 2.
§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstw wodoci¹gowo -kanalizacyjnych
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ
w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§5

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez
Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne

Dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwami wodoci¹gowo- kanalizacyjnymi a odbiorc¹ us³ug.

§2

§6

Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne zgodnie z przepisami ustawy maj¹ obowi¹zek zapewniæ:
1. Zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i
odprowadzania cieków.
2. Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwo-

Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne s¹ zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzenie cieków miêdzy przedsiêbiorstwem,a
odbiorc¹ us³ug.
§7
1. Umowa o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
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2) sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa okrelaj¹c czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug,
w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu
i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy
w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno- remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹
korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nie uregulowanym stanie prawnym.

§ 13
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at jako okrelone zgodnie z
przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwa i zatwierdzone uchwa³¹ rady gminy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków.
§ 16
Integraln¹ czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jako odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach

§9

§ 17

Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 4 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.

Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i zbiorowym zaopatrzeniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwa z odbiorcami us³ug na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzaniu cieków,
2) iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a
w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalone na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie barku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloæ wody pobranej lub okrelonej
w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzanych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹, a odbiorc¹ cieków z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody
do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 11
Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w § 8 i 9 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki o których mowa w § 10.
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych
wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

§ 18
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
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1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
lub odprowadzane cieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 19
Przy³¹cze do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia .
§ 20
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada w przedsiêbiorstwie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dane
przedsiêbiorstwo.
§ 21
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody.
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w
szczególnoci:
a) powierzchnie u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe ...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki.
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 22
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w
§ 17.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
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3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przyp³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, których zu¿ywana jest woda i odprowadzane cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków.
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 23
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w urzêdzie gminu, który udostêpnia nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwie udostêpnia siê nieodp³atnie:
a) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzaniu cieków,
a w szczególnoci sposoby za³atwiania reklamacji
i wymiany informacji
§ 24
1. Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne zobowi¹zane s¹ do udzielania odbiorcom us³ug informacji
dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, a w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, o którym mowa w ust. 2 przedsiêbiorstwo niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób
zwyczajowo przyjêty.
§ 25
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
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wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego czasu przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug, terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 26
Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanalizacyjne zobowi¹zane ¹ do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodê i odprowadzanie cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 27
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez kierownictwo przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 28
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

1225
POROZUMIENIE
z dnia 1 stycznia 2003 r.
w sprawie obs³ugi mieszkañców Powiatu lêborskiego
przez Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku.
Stronami zawartego porozumienia s¹:
Miasto S³upsk na prawach powiatu reprezentowane przez
Prezydenta Miasta S³upska w osobie Pana Macieja Kobyliñskiego
oraz
Powiat lêborski reprezentowany przez Starostê Powiatu
w osobie Pana Witolda Piórkowskiego

§1
1. Miasto S³upsk na prawach powiatu zobowi¹zuje siê do
wiadczenia odp³atnie us³ug w zakresie dzia³ania Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku na rzecz mieszkañców Powiatu
lêborskiego.
2. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie w szczególnoci:
a) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby powy¿ej 16 r.
¿ycia,
b) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby poni¿ej 16 r. ¿ycia,
c) zawiadamia³ o wydaniu orzeczenia o niepe³nosprawnoci osobom posiadaj¹cym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem organ w³aciwy
w sprawach wydawania uprawnieñ do kierowania
pojazdami,
d) wydawa³ legitymacje dla osób niepe³nosprawnych.
§2
1. rodki finansowe na realizacjê zadañ okrelonych w §
1 przekazywane bêd¹ w okresach miesiêcznych na rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w S³upsku  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy Referat Finansowy PEKAO
S.A. I O/S³upsk 11001324-2899-2101-111-0 w wysokoci jednej dwunastej planowanej dotacji, w terminie
piêciu dni po otrzymaniu dotacji celowej z bud¿etu
Wojewody.
2. W sytuacji, gdy rodki finansowe na realizacjê zadañ
okrelonych w § 1 ust 2 oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce
Powiat lêborski zobowi¹zuje siê przekazaæ na rzecz
Miasta S³upska dodatkowe rodki finansowe w wysokoci wyliczonej przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w S³upsku i uzgodnionej ze stronami.
§3
Starosta Powiatu lêborskiego zapewnia Powiatowemu
Zespo³owi do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci
transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania domowe dla mieszkañców Powiatu i ponosi jego koszty.
§4
Starosta Powiatu lêborskiego upowa¿nia Prezydenta
Miasta S³upska do reprezentowania Powiatu w sprawach
okrelonych w porozumieniu.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania porozumienia
z zastosowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
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§9

Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Prezydent Miasta S³upska Starosta Powiatu Lêborskiego
M. Kobyliñski
W. Piórkowski
Skarbnik Miasta
B. Niewadzi³

1226
POROZUMIENIE
Powiatu Lêborskiego
z
Gmin¹ Miejsk¹ Lêbork
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
dotycz¹cego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o Samorz¹dzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o Samorz¹dzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.):
Powiat Lêborski, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu Lêborskiego reprezentowany przez:
1. Witolda Piórkowskiego  Starostê Lêborskiego
2. Ryszarda Wentê  Wicestarostê Lêborskiego
z kontrasygnat¹ Krystyny Bronk  Skarbnika Powiatu
zwany dalej Powiatem 
i Gmin¹ Miejsk¹ Lêbork
reprezentowan¹ przez Witolda Namylaka  Burmistrza
Miasta Lêborka
z kontrasygnat¹ Arlety Ba³on  Skarbnika Miasta
zwany dalej Gmin¹
zawarli porozumienie o nastêpuj¹cej treci:
§1
Powiat powierza, a Gmina przejmuje, stosownie do postanowieñ uchwa³y Nr XXVI/233/2000 Rady Miejskiej w
Lêborku z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Lêborskim dotycz¹cego prowadzenia przez Gminê Miejsk¹ Lêbork spraw dotycz¹cych
dróg powiatowych w Gminie Lêbork, okrelonych w za³¹czniku nr 1* do niniejszego porozumienia, nale¿¹ce do
w³aciwoci Powiatu, wynikaj¹ce z:
1. Z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zm.):
1.1.prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji powy¿szych dróg oraz zwi¹zanych z nimi obiektów in¿ynierskich ³¹cznie z okresowymi przegl¹dami stanu
technicznego,
1.2.planowanie oraz finansowanie  w ramach rodków przekazanych przez Powiat budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg w granicach miasta Lêborka w tym:
1.2.a. opracowanie i zg³aszanie Powiatowi propozycji do planu rozwoju sieci dróg powiatowych
w zakresie dotycz¹cym miasta Lêborka,

*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1.2.b. opracowanie i przekazywanie Powiatowi do
zatwierdzenia projektów rocznych planów
rzeczowo-finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych
oraz drogowych obiektów in¿ynierskich na
tych drogach w granicach miasta Lêborka,
1.2.c. przygotowanie dokumentacji technicznej robót drogowych zaakceptowanych przez Powiat,
1.2.d. zlecenie realizacji tych robót wyspecjalizowanym wykonawcom w trybie ustawy z nia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach poublicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664 z 2002 r. ze zm.),,
1.2.e. nadzorowanie, kontrolowanie i przeprowadzanie odbiorów technicznych robót, o których mowa w podpunktach 1.2.c. i 1.2.d.,
1.3.prowadzenie spraw dotycz¹cych zajêcia pasa drogowego:
1.3.a. wydawanie oraz ewentualne zmienianie i cofanie pozwoleñ na zajêcie pasa drogowego,
prowadzenie w nim robót lub wykorzystywanie pasa drogowego w celach innych ni¿
transportowe (art. 40 ust. 1 i 2),
1.3.b. naliczanie, pobieranie i przekazywanie na
rzecz w³aciciela drogi (na wskazane przez
niego konto) op³at za zajêcie pasa drogowego i za umieszczanie w nim urz¹dzeñ nie
zwi¹zanych z funkcjonowaniem dróg wy¿ej
okrelonych w zezwoleniu oraz kar za niedotrzymanie warunków okrelonych w zezwoleniu (o których mowa w poprzednim
podpunkcie) lub za zajêcie pasa drogowego
bez zezwolenia (art. 40 ust. 4).
2. Z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33
z pón. zm.):
2.1.przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót
w pasie drogowym i przywróceniu zajmowanego
odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu
u¿ytecznoci (§ 7 ust. 2).
§2
1. Gmina odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie
spraw oraz prawid³owe ich za³atwianie.
2. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania prawid³owoci wykonywania spraw wymienionych w § 1 Porozumienia.
§3
1. Wyliczanie rodków finansowych przez Powiat na realizacjê zadañ w § 1 nastêpowaæ bêdzie w oparciu o
kryterium d³ugoci dróg powiatowych w Gminie Lêbork, okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszego
porozumienia, ich wartoci odtworzeniowej i obci¹¿enia ruchem  Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych
zasad ustalania i trybu przekazywania czêci drogowej
subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033 ze zm.).
2. Wyliczonie rodków jakie zostan¹ przekazane do
31 grudnia 2003 r. okrela za³¹cznik nr 1* do niniejszego Porozumienia.
3. rodki finansowe na realizajê zadañ okrelonych w § 1
bêd¹ przyznawane przez Powiat z otrzymanej subwen-

Dziennik Urzêdowy
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4.

5.

6.

7.

8.

cji drogowej w takim samym procencie tej subwencji,
jak na drogi powiatowe poza miastem Lêbork.
Prowadzenie powierzonych spraw bêdzie finansowane przez Powiat przewidzianymi na ten cel rodkami
bud¿etowymi okrelonymi w punkcie 1, w miesiêcznych ratach p³atnych na koniec miesi¹ca.
Sposoby i formy przekazywania rodków finansowych,
wyliczonych zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszym porozumieniu i za³¹czniku nr 1, zostan¹ okrelone w ka¿dym kolejnym roku kalendarzowym w drodze
aneksu do porozumienia.
W roku 2003, na prowadzenie powierzonych spraw,
zostan¹ przez Powiat przekazane rodki w wysokoci
³¹cznej 131.854 z³ (s³ownie: sto trzydzieci jeden tysiêcy osiemset pieædziesi¹t cztery z³), w nastêpuj¹cych
ratach:
1) rata, w wysokoci 14.651 z³ do 30.04.2003 roku,
2) rata, w wysokoci 14.651 z³ do 31.05.2003 roku,
3) rata, w wysokoci 14.651 z³ do 30.06.2003 roku,
4) rata, w wysokoci 14.650 z³ do 31.07.2003 roku,
5) rata, w wysokoci 14.650 z³ do 31.08.2003 roku,
6) rata, w wysokoci 14.650 z³ do 30.09.2003 roku,
7) rata, w wysokoci 14.650 z³ do 31.10.2003 roku,
8) rata, w wysokoci 14.650 z³ do 30.11.2003 roku,
9) rata, w wysokoci 14.651 z³ do 31.12.2003 roku,
Dodatkowo, bêd¹ przekazywane rodki finansowe z
op³at za zajêcie pasa drogowego i za umieszczanie w
nim urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem dróg,
wp³ywaj¹ce do Powiatu  zgodnie z pkt 1.3.b. niniejszego Porozumienia.
W przypadku zmiany kwoty subwencji w trakcie roku
bud¿etowego odpowiednio mo¿e ulec zmianie wysokoæ rodków finansowych na prowadzenie spraw objêtych niniejszym Porozumieniem.
§4

1. Porozumienie niniejsze Strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia winny byæ
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
3. Ka¿da ze Stron niniejszego Porozumienia mo¿e je rozwi¹zaæ za trzy miesiêcznym okresem wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesi¹ca.
§5
1. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia
2003 r.
2. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których po dwa otrzymuje ka¿da ze Stron.
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

Poz. 1226, 1227
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Burmistrz Miasta
W. Namylak
Skarbnik
Miasta Lêborka
A. Ba³on

1227
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 27 stycznia 2003 r.
pomiêdzy:
I. Powiatem Malborskim reprezentowanym przez:
1. Czes³awa Kownackiego  Starostê
2. Waldemara Konopka  Wicestarostê
II. Powiatem Kwidzyñskim reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê
2. Justynê Koz³owsk¹  Cz³onka Zarz¹du
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym oraz art. 6  6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz. U. Nr 123 poz. 778 z pón. zm.) strony zawieraj¹ porozumienie o treci nastêpuj¹cej:
§1
Powiat Kwidzyñski powierza Powiatowi Malborskiemu
wykonywanie zadañ powiatu dotycz¹cych powo³ania
Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci oraz orzekania o stopniu niepe³nosprawnoci lub stopniu niepe³nosprawnoci dla mieszkañców
powiatu kwidzyñskiego.
Orzeczenia bêdzie wydawa³ Powiatowy Zespó³ do
Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Malborku.
§2
1. Z tytu³u wykonania zadañ Powiat Malborski otrzyma
dotacjê w wysokoci wynikaj¹cej z dotacji Wojewody
otrzymywanej przez powiat kwidzyñski.
2. rodki, o których mowa w punkcie 1, bêd¹ przekazywane na rzecz Starostwa Powiatowego w Malborku
ulica Plac S³owiañski 17 na rachunek BG¯ SA O/Malbork numer rachunku bankowego 20301228  3333 
37002  1100, w ci¹gu 14 dni po ich otrzymaniu przez
powiat kwidzyñski.
§3
Dla osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, którym stawienie siê na komisjê bêdzie sprawia³o du¿e trudnoci, bêdzie ustalony odrêbny termin, w którym komisja dokona orzecznictwa w miejscu zamieszkania niepe³nosprawnego. Wniosek o tego typu orzeczenia musi byæ
udokumentowany przez w³aciwego lekarza oraz pracownika socjalnego.
§4
Dla osób, które nie ukoñczy³y 16 r. ¿ycia, Powiatowy
Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie orzeka³ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Grudzi¹dzkiej 30 w ramach
rodków, o których mowa w § 2 pkt 1.
§5
1. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie wykonywa³ swoje zadania zgodnie
z ustaw¹ z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionej ustawy w
obowi¹zuj¹cych terminach.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
zobowi¹zuje siê do archiwizacji orzeczeñ.

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z1997 r. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.)
pomiêdzy:
Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta Lêborski  p. Witold Piórkowski
2. Wicestarosta Lêborski  p. Ryszard Wenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lêborskiego 
p. Krystyny Bronk
zwanym dalej POWIERZAJ¥CYM
a Gmin¹ Miasto Lêbork, reprezentowan¹ przez:
1. Burmistrza Miasta Lêborska  p. Witolda Namylaka
z kontrasygnat¹ Skarbnika Miasta Lêborka  p. Arlety
Ba³on
zwan¹ dalej PRZYJMUJ¥CYM
w obecnoci Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lêborku p. Zofii Biskupskiej, zosta³o zawarte porozumienie o nastêpuj¹cej treci:

§7

§1

1. Powiat Malborski zobowi¹zany jest sk³adaæ sprawozdania z wykonywania powierzonego zadania
w terminie do 15 lipca ka¿dego roku oraz do 8 stycznia
nastêpnego roku kalendarzowego.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie:
Powilañski Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie 83000009
 135294  3700  1/0.

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lêborku, zwanej dalej Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie wybranych
zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lêborskiego w woj. pomorskim, okrelonych w art. 20 ust. 1
pkt 1, 2, 4, 5 ustawy o bibliotekach, w zakresie i na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.

2. Legitymacje i orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci bêd¹ wystawiane przez Powiatowy Zespó³ do
Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Malborku
i przekazywane wnioskodawcom.
3. Strony ustalaj¹, ¿e:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
zobowi¹zuje siê do szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w
zakresie kompletowania dokumentów dla Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Malborku i przesy³ania czystych wniosków celem wydania zainteresowanym,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
zobowi¹zuje siê wszelkie materia³y szkoleniowe, informacyjne przekazywaæ do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
§6

§8
1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Ka¿dej ze stron s³u¿y prawo rozwi¹zania porozumienia z zachowaniem 6 miesiêcznego terminu wypowiedzenia (w systemie pó³rocznym).
§9
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
do porozumienia.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Powiat Malborski
Starosta
Cz. Kownacki
Wicestarosta
W. Konopka

Powiat Kwidzyñski
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Z up. Starosty Powiatu
Cz³onek Zarz¹du
J. Koz³owska
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

1228
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 25 lutego 2003 r.
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza w Lêborku zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 20a

§2
1. Wielkoæ rodków finansowych oraz plan zadañ biblioteki powiatowej na 2003 r., przyjêty do realizacji przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku, okrela za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
2. Plan zadañ na nastêpne lata i wielkoæ rodków przekazywanych Przyjmuj¹cemu na ich realizacjê przez Powierzaj¹cego bêdzie okrelona w drodze odrêbnych
pisemnych uzgodnieñ stron niniejszego porozumienia.
3. rodki, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, bêd¹ przekazywane przez Powierzaj¹cego na konto Urzêdu Miejskiego w Lêborku: Bank Millenium S.A. Oddz. w Wejherowie eks. Lêbork Nr 27116022020000000061966440.
5. Dyrektor Biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego
sk³ada Powierzaj¹cemu rozliczenie rodków finansowych otrzymanych w danym roku kalendarzowym,
zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie o finansach publicznych. Sprawozdanie finansowe i rzeczowe przedk³ada Powierzaj¹cemu w terminie do dnia
31 stycznia nastêpnego roku.
6. Na wniosek Powierzaj¹cego, dyrektor biblioteki za porednictwem Przyjmuj¹cego sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania funkcji powiatowej biblioteki publicznej.
7. Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku w czêci dotycz¹cej jej dzia³alnoci jako powiatowej biblioteki publicznej.
§3
1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej s¹ wykonywane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku.
2. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec samorz¹du powiatowego ponosi dyrek-
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Poz. 1228, 1229
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tor Biblioteki, a za prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej  g³ówny ksiêgowy Biblioteki.
3. Realizacja powierzonych zadañ ulega zawieszeniu w
przypadku wyst¹pienia zaleg³oci w przekazywaniu
rodków finansowych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. O zawarciu porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna
w Lêborku poinformuje Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku.
3. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron na koniec roku kalendarzowego, za dwumiesiêcznym okresem wypowiedzenia.

§6
Porozumienie sporz¹dzono w piêciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron oraz jeden
dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lêborku.
Powierzaj¹cy
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

§5

Za³¹cznik Nr 1
do porozumienia
zawartego w dniu 25 lutego 2003 r.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zakres zadañ

L.p.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Przyjmuj¹cy
Burmistrz Miasta
W. Namylak
Skarbnik Miasta Lêborka
A. Ba³on

Zapewnienie dostêpu do literatury naukowej,
popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych
i multimedialnych na terenie powiatu
Porednictwo w zakresie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych na terenie powiatu
Instrukta¿ i pomoc metodyczna bibliotek publicznych na
terenie powiatu
Doradztwo w zakresie inwentaryzacji i selekcji zbiorów
Organizacja szkoleñ i doskonalenia zawodowego dla
pracowników merytorycznych bibliotek publicznych
w powiecie
Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek,
sieci bibliotecznych, us³ug bibliotecznych oraz prawa
bibliotecznego.
Organizacja imprez kulturalnych o charakterze
ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorz¹dowym w
realizowaniu lokalnych programów kulturalnoowiatowych.
Wyjazdy do bibliotek w terenie
− delegacje

Forma

Kwota

gromadzenie
udostêpnianie
zakup

3.400,-

wypo¿yczenia zbiorów

220,-

konsultacje, opracowanie
materia³ów

1.000,-

szkolenia
konferencje

500,-

konsultacje

500,-

konsultacje
spotkania literackie

______

wyjazd

380,-

RAZEM: 6.000 z³

1229
POROZUMIENIE
w sprawie przejêcia niektórych zadañ z zakresu owiaty zawarte:
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
w dniu 21 lutego 2003 r. pomiêdzy:
Powiatem Lêborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Lêborskiego w osobach:
1. Witold Piórkowski  Starosta Lêborski
2. Ryszard Wenta  Wicestarosta Lêborski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu- Krystyny Bronk
zwanym dalej Przyjmuj¹cy
a Gmin¹ Potêgowo reprezentowan¹ przez
1. Jerzego Awchimieni  Wójta Gminy

2. Zdzis³awa Sp³awskiego  Z-ca Wójta
zwanym dalej Przekazuj¹cy
o nastêpuj¹cej treci:
§1
Przekazuj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje do
realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kszta³cenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem
 Krystianem Paw³owskim w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Lêborku.
§2
1. Przekazuj¹cy zobowi¹zuje siê do sfinansowania zadania okrelonego w § 1 i przekazania na ten cel kwoty
4.072 z³ (s³ownie z³otych: cztery tysi¹ce siedemdziesi¹t dwa), p³atnej w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia.
2. rodki finansowe o których mowa w niniejszym paragrafie nale¿y przekazaæ na konto Powiatu:
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Poz. 1229, 1230, 1231
BIG BG I oddzia³ Wejherowo E/Lêbork
76116022020000000061967207.
§3

Wysokoæ kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. Nr 234,
poz. 1966 z 2002 r.), za okres od 1 marca 2003 r. do
31 grudnia 2003 r.
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Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200,
poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. Gimnazjum Nr 2
w Pruszczu Gdañskim, mieszcz¹ce siê przy ulicy Tysi¹clecia 5 w Pruszczu Gdañskim, zwane dalej Gimnazjum
Nr 2.

§4

§2

Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do prawid³owego wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem okrelonym
w § 1.

Obwód Gimnazjum Nr 2 okrela za³¹cznik nr 2 do
Uchwa³y Nr VII/53/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z
dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Pruszcz Gdañski.

§5
Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie
zastosowanie maj¹ odpowiednio przepisy ogólnie obowi¹zuj¹ce.
§6
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony do
31.12.2003 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

§7
Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej ze stron.
§8
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Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noci.

UCHWA£A Nr VII/52/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

§9
Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie z dniem og³oszenia.

w sprawie ustalenia sieci szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski oraz
okrelenia granic ich obwodów.

Przyjmuj¹cy
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta
Skarbnik Powiatu
K. Bronk

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 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200,
poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

Przekazuj¹cy
Wójt
W. Awchimieni
Z-ca Wójta
Z. Sp³awski

1230
UCHWA£A Nr VII/51/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie utworzenia gimnazjum publicznego prowadzonego przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h oraz art. 40
ust. 2, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2
w zwi¹zku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 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. N r 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.

§1
Ustala siê od roku szkolnego 2003/2004 nastêpuj¹c¹
sieæ szkó³ podstawowych publicznych prowadzonych
przez Gminê Miejska Pruszcz Gdañski:
1) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Pruszczu Gdañskim,
mieszcz¹ca siê w Pruszczu Gdañskim przy ulicy Tysi¹clecia 5, której obwód okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
2) Szko³a Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdañskim,
mieszcz¹ca siê w Pruszczu Gdañskim przy ulicy
Matejki 1, której obwód okrela za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y,
3) Szko³a Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdañskim,
mieszcz¹ca siê w Pruszczu Gdañskim przy ulicy Kasprowicza 16, której obwód okrela za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.
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§2
Traci moc:
1) Uchwa³a Nr XIX/134/2000 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia sieci
szkó³ podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdañski,
2) Uchwa³a Nr XLIV/337/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany obwodów szkó³ podstawowych w Pruszczu Gdañskim.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/52/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.
WYKAZ ULIC OBWODU SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Nr 2 OD ROKU SZKOLNEGO 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kwiatowa
Konwaliowa
11 Listopada
10 Lutego
1 Maja
3 Maja
24 Marca
Niepodleg³oci (od skrzy¿owania z ul. Ogrodow¹ w
kierunku pó³nocnym)
Obroñców Pokoju
Obroñców Wybrze¿a
Pogodna
Raciborskiego
Tysi¹clecia
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/52/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

WYKAZ ULIC OBWODU SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Nr 3 OD ROKU SZKOLNEGO 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Armii Krajowej
Batalionów Ch³opskich
Bednarska
Bema
Bogus³awskiego
Bohaterów Monte Cassino
Cechowa
Czo³gistów
Che³moñskiego
D¹bka P³k.
Drzyma³y
Dworcowa
Dywizjonu 303
Gdañska

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Poz. 1231

Gen. Sikorskiego
Gen. Hallera
Gdyñska
Grota Roweckiego
Gryfa Pomorskiego
Chopina
Grunwaldzka
Chodkiewicza
Ko³³¹taja
Konopnickiej
Kossaka
Krótka
Komunalna
Kowalska
Krasickiego
Lotników Polskich
£ukasiewicza
Matejki
Mickiewicza
Moniuszki
Nad Raduni¹
Nowa
Nowowiejskiego
Niepodleg³oci (od skrzy¿owania z ul. Ogrodow¹ w
kierunku po³udniowym)
Ogrodowa
Obroñców Poczty Polskiej
Orl¹t Lwowskich
Pana Tadeusza
Plac Wyzwolenia
Polskich Kolejarzy
Przemys³owa
Przy Torze
Pu³kowa
Rzemielnicza
Soplicy
Spacerowa
Skalskiego Gen.
Skarpowa
Spokojna
Sportowa
Szarych Szeregów
Staszica
Sybiraków
Tczewska
Wal¹ga Ks.
Widokowa
Wczasowa
Witosa
Wojska Polskiego
Wybickiego
Zastawna
¯eromskiego
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/52/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

WYKAZ ULIC OBWODU SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Nr 4 OD ROKU SZKOLNEGO 2003/2004
1. Asnyka
2. Aliny

Poz. 1231, 1232
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Baczyñskiego
Banacha
Balladyny
Batorego
Beniowskiego
Broniewskiego
Chochlika
Czarnieckiego
Chrobrego
D¹browskiego
D¹brówki
Dmowskiego
Fantazego
Fredry
Ga³czyñskiego
G³owackiego
Gnienieñska
Goplany
Grabowskiego Bpa.
Heweliusza
Horsztyñskiego
Jagie³³y
Jaminowa
Kasprowicza
Kiliñskiego
Kirkora
Kolberga
Komara
Konarskiego Ks.
Kopernika
Korczaka
Krachelska
Kordiana
Królowej Jadwigi
Kochanowskiego
Krzemieniecka
Korzeniowskiego
Kordeckiego
Krzywoustego
Kociuszki
Ks. Marka
Kazimierza Wielkiego
Kniewskiego
Kusociñskiego
Lawendowa
Lemiana
Lotnicza
£okietka
Majkowskiego
Malinowskiego
Mazepy
Mieszka I
Milenijna
Miêdzyrzeckiego
M³odzie¿owa
Modrzejewskiej
Modrzewskiego
Na³kowskiej
Narutowicza
Niemcewicza
Norwida
Obroñców Westerplatte
Okulickiego
Okrzei
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67. Orkana
68. Or³a Bia³ego
69. Orzeszkowej
70. Paderewskiego
71. Piastowska
72. Plater
73. P.C. K.
74. Podmiejska
75. W. Pola
76. Plac Wolnoci
77. Poniatowskiego
78. Powstañców Warszawy
79. Powstañców Wielkopolskich
80. Prusa
81. Pu³askiego Gen.
82. Radosna
83. Reja
84. Reymonta
85. Ró¿ana
86. Rzewuskiego
87. Salomei
88. Sid³y
89. Skierki
90. Sk³odowskiej
91. S³oneczna
92. S³owackiego
93. Sobieskiego
94. Staffa
95. Ks. Skargi
96. Sienkiewicza
97. Sucharskiego
98. Szymanowskiego
99. ciegiennego Ks.
100. niadeckiej
101. Tetmajera
102. Traugutta
103. Tuwima
104. Wazów
105. Wojciecha w.
106. Winiewskiego
107. Wyspiañskiego
108. Wyczó³kowskiego
109. Wysockiego
110. Zapolskiej
111. Zwyciêstwa
112. ¯u³awska
113. ¯wirki i Wigury

1232
UCHWA£A Nr VII/53/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski oraz
okrelenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. (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 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
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Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 144, poz. 1185,
Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê od roku szkolnego 2003/2004 nastêpuj¹c¹
sieæ gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminê
Miejsk¹ Pruszcz Gdañski:
1) Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu Gdañskim, mieszcz¹ce
siê w Pruszczu Gdañskim przy ul. Niemcewicza 1,
którego obwód okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
2) Gimnazjum Nr 2 w Pruszczu Gdañskim, mieszcz¹ce
siê w Pruszczu Gdañskim przy ul. Tysi¹clecia 5, którego obwód okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
3) Gimnazjum Nr 4 w Pruszczu Gdañskim, mieszcz¹ce
siê w Pruszczu Gdañskim przy ul. Kasprowicza 16,
którego obwód okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc:
1) Uchwa³a Nr XI/71/1999 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z
dnia 26 maja 1999 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Pruszcz Gdañski,
2) Uchwa³a Nr XLIV/338/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany obwodów gimnazjów publicznych prowadzonych przez
Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/53/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Bema
Bohaterów Monte Cassino
Chopina
D¹bka P³k.
D¹brówki
D¹browskiego (bloki)
Drzyma³y
Dworcowa
Dywizjonu 303
Gdañska
Gdyñska
Gnienieñska
Grota Roweckiego
Grunwaldzka (od skrzy¿owania z ulic¹ Mickiewicza w
kierunku Gdañska)
15. Heweliusza

Kochanowskiego (od Nr 28 do Nr 39)
Konarskiego ks.
Kopernika (do Nr 35c)
Kordeckiego
Korzeniowskiego (do nr 3 i nr 20)
Kossaka
Kociuszki
Krótka
Lotnicza
Lotników Polskich
Mickiewicza
Miêdzyrzeckiego
Milenijna
Niemcewicza
Nowa
Obroñców Poczty Polskiej
Obroñców Westerplatte
Or³a Bia³ego
Pana Tadeusza
PCK
Piastowska
Plac Wolnoci
Plater
Podmiejska
Polskich Kolejarzy
Powstañców Warszawy
Prusa
Przemys³owa
Pu³askiego Gen.
Sikorskiego Gen.
Sienkiewicza
Skalskiego
S³oneczna
Soplicy
Sucharskiego
ciegiennego
w. Wojciecha
Wazów
Wal¹ga ks.
Wita Stwosza
Winiewskiego
Zwyciêstwa
¯u³awska
¯wirki i Wigury
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/53/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

WYKAZ ULIC OBWODU GIMNAZJUM Nr 1
W ROKU SZKOLNYM 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poz. 1232

 3330 

WYKAZ ULIC OBWODU GIMNAZJUM Nr 2
OD ROKU SZKOLNEGO 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Armii Krajowej
Batalionów Ch³opskich
Bednarska
Bogus³awskiego
Cechowa
Chodkiewicza
Czo³gistów
Che³moñskiego
Gen. Hallera
Gryfa Pomorskiego
Grunwaldzka (od skrzy¿owania z ulic¹ Mickiewicza w
kierunku Tczewa)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ko³³¹taja
Konopnickiej
Konwaliowa
Komunalna
Kowalska
Kwiatowa
Krasickiego
11 Listopada
10 Lutego
£ukasiewicza
Matejki
1 Maja
3 Maja
24 Marca
Moniuszki
Nad Raduni¹
Niepodleg³oci
Nowowiejskiego
Obroñców Pokoju
Obroñców Wybrze¿a
Ogrodowa
Orl¹t Lwowskich
Plac Wyzwolenia
Pogodna
Przy Torze
Pu³kowa
Raciborskiego
Rzemielnicza
Spacerowa
Skarpowa
Spokojna
Sportowa
Szarych Szeregów
Staszica
Sybiraków
Tczewska
Tysi¹clecia
Wczasowa
Widokowa
Witosa
Wojska Polskiego
Wybickiego
Zastawna
¯eromskiego
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/53/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.
WYKAZ ULIC OBWODU GIMNAZJUM Nr 4
OD ROKU SZKOLNEGO 2003/2004

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

Aliny
Asnyka
Baczyñskiego
Banacha
Balladyny
Batorego
Beniowskiego
Broniewskiego
Chochlika
Czarnieckiego
Chrobrego

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

D¹browskiego
Dmowskiego
Fantazego
Fredry
Ga³czyñskiego
G³owackiego
Goplany
Grabowskiego Bpa.
Horsztyñskiego
Jagie³³y
Jaminowa
Kasprowicza
Kiliñskiego
Kirkora
Kolberga
Komara
Kopernika (od nr 29 do nr 39)
Korczaka
Krachelskie
Kordiana
Królowej Jadwigi
Kochanowskiego (od nr 35c)
Krzemieniecka
Korzeniowskiego (od nr 3 do koñca z wyj¹tkiem nr 39)
Krzywoustego
Kazimierza Wielkiego
Kniewskiego
Kusociñskiego
Lawendowa
Lemiana
£okietka
Majkowskiego
Malinowskiego
Marka ks.
Mazepy
Mieszka I
Mlodzie¿owa
Modrzejewskiej
Modrzewskiego
Na³kowskiej
Narutowicza
Norwida
Okulickiego
Okrzei
Orkana
Orzeszkowej
Paderewskiego
Pola. W.
Poniatowskiego
Powstañców Wielkopolskich
Radosna
Reja
Rejmonta
Ró¿ana
Rzewuskiego
Salomei
Sid³y
Skargi ks.
Skierki
Sk³odowskiej
S³owackiego
Sobieskiego
Staffa
Szymanowskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Poz. 1232 , 1233, 1234
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1) Uchwa³a Nr VII/53/2003 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia sieci
gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminê
Miejsk¹ Pruszcz Gdañski oraz okrelenia granic ich obwodów,
2) Uchwa³a Nr VII/52/2003 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia sieci szkó³
podstawowych prowadzonych przez Gminê Miejsk¹
Pruszcz Gdañski oraz okrelenia granic ich obwodów.

niadeckiej
Tetmajera
Traugutta
Tuwima
Wyspiañskiego
Wyczó³kowskiego
Wysockiego
Zapolskiej

1233
UCHWA£A Nr VII/54/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia zespo³ów
szkó³ w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h oraz art. 40
ust. 2, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 62
ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty  t.j. 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 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/45/99 Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia zespo³ów
szkó³ w Pruszczu Gdañskim, zmienionej uchwa³¹ Nr XX/
162/2000 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 31 maja
2000 r., zmienionej Uchwa³¹ XXX/240/2001 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 21 lutego 2001 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany.
1) § 1a otrzymuje brzmienie:
§ 1a
1. Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Pruszczu Gdañskim powo³uje
siê na czas nieokrelony.
2. Od dnia 1 wrzenia 2003 r. w sk³ad Zespo³u Szkó³
Nr 4 w Pruszczu Gdañskim wchodzi:
1) Szko³a Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdañskim z
oddzia³ami integracyjnymi,
2) Gimnazjum Nr 4 w Pruszczu Gdañskim z oddzia³ami integracyjnymi i oddzia³ami klas specjalnych.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2
1. Tworzy siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. na czas nieokrelony Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Pruszczu Gdañskim,
mieszcz¹cy siê przy ul Tysi¹clecia 5 w Pruszczu Gdañskim.
2. W sk³ad zespo³u, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
1) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Pruszczu Gdañskim,
2) Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gdañskim.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3
Obwody szkó³ o których mowa w § 1a ust. 2 oraz w § 2
ust. 2 okrelaj¹ odpowiednio nastêpuj¹ce uchwa³y:

1234
UCHWA£A Nr VII/55/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie utworzenia rodków specjalnych w placówkach owiatowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i 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 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300, i Nr 200, poz. 1685) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê rodki specjalne pod nazw¹:
1) Udostêpnianie pomieszczeñ w obiektach szko³y,
2) Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleñ oraz
innych form dokszta³cania w obiektach szko³y,
3) Do¿ywianie w wietlicy w ni¿ej wymienionych placówkach szkolnych, dla których Gmina Miejska Pruszcz
Gdañski jest organem prowadz¹cym:
 Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w Pruszczu
Gdañskim,
 Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Pruszczu Gdañskim,
 Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Pruszczu Gdañskim,
 Szko³a Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdañskim.
§2
1. Przychodami rodków specjalnych, o których mowa
w § 1 pkt 1 s¹ wp³ywy z tytu³u odp³atnoci za korzystanie z pomieszczeñ w obiektach szkó³ z wy³¹czeniem
hali widowiskowo-sportowej przy ZSO Nr 1 i basenu
przy Szkole Podstawowej Nr 3.
2. Wydatkami rodków specjalnych wymienionych w § 1
pkt 1 s¹ wydatki ponoszone na bie¿¹ce utrzymanie
pomieszczeñ w obiektach szkó³.
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§3

1. Przychodami rodków specjalnych, o których mowa
w § 1 pkt 2 s¹ wp³ywy z tytu³u odp³atnoci za kursy,
szkolenia oraz inne formy dokszta³cania prowadzone
przez szko³ê.
2. Wydatkami rodków specjalnych wymienionych w § 1
pkt 2 s¹ wydatki ponoszone na prowadzenie kursów,
szkoleñ oraz innych form dokszta³cania w tym: zakup
pomocy dydaktyczno- naukowych, ksi¹¿ek i programów komputerowych.
§4
1. Przychodami rodków specjalnych, o których mowa
w § 1 pkt 3 s¹ odp³atnoci rodziców za produkty ¿ywnociowe s³u¿¹ce do przygotowania posi³ków.
2. Wydatkami rodków specjalnych wymienionych w § 1
pkt 3 s¹ zakupy produktów ¿ywnociowych s³u¿¹cych
do sporz¹dzania posi³ków.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XX/149/2000 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia rodka specjalnego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

1235
Warszawa, dnia 27 maja 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiêbiorstwa energetycznego p. n.
VT  Energo Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie,
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 510962550,
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem,
z dnia 30 kwietnia 2002 r. (znak: 186/02/VTE) o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a, uzupe³nianego pismem z dnia 10
maja 2002 r. (znak: 204/02/VTE), pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. (znak: 719/02/VTE), pismem z dnia 27 czerwca
2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 28 czerwca 2002 r. (bez
znaku), pismem z dnia 4 lipca 2002 r. (bez znaku), pismem
z dnia 22 lipca 2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 31 lipca
2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 2 sierpnia 2002 r. (znak:
439/02/VTE), pismem z dnia 28 sierpnia 2002 r. (znak: 546/
02/VTE), pismem z dnia 27 wrzenia 2002 r. (znak: 613/
02/VTE), pismem z dnia 10 marca 2003 r. (bez znaku), pismem z dnia 27 marca 2003 r. (znak: 282/03/VTE), pismem
z dnia 19 maja 2003 r. (znak: 411/03/VTE), pismem z dnia
22 maja 2003 r. (bez znaku) oraz pismem z dnia 23 maja
2003 r. (bez znaku),
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o w Sztutowie, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, w wysokoci Xw =  2,96%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, o których mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji,
do dnia 30 wrzenia 2004 r.
UZASADNIENIE

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-820/1149-A/13/SZT/2003/I/AR
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 poz. 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 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387),

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a nr WCC/852/1149/W/3/2000/MJ
z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/
852A/1149/W/3/2000/MJ z dnia 21 maja 2001 r., decyzj¹ nr WCC/852B/1149/W/3/2000/MJ z dnia 19 lipca 2001 r. oraz decyzj¹ nr WCC/852C/1149/W/OWA/
2002/DL z dnia 15 lipca 2002 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/911/1149/W/
3/2000/MJ z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr PCC/911A/1149/W/3/2001/MJ z dnia 21 maja
2001 r., decyzj¹ nr PCC/911B/1149/W/3/2001/MJ z
dnia 19 lipca 2001 r. oraz decyzj¹ nr PCC/911C/1149/
W/3/2002/AR z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w dniu 30 kwietnia 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Decyzj¹ Prezesa URE nr PCC/911C/1149/W/OWA/2002/
AR z dnia 27 wrzenia 2002 r. w koncesji Przedsiêbiorstwa na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a wprowadzono
dodatkowy warunek nr 2.2.7, zobowi¹zuj¹cy Przedsiêbior-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1235
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stwo do wyposa¿enia punktów odbioru ciep³a w Sztutowie w uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe do dnia 31 grudnia 2002 r.
Postanowieniem z dnia 3 padziernika 2002 r. (OWA820/1149-A/24/2002) Prezes URE zawiesi³, na wniosek
Przedsiêbiorstwa, postêpowanie dotycz¹ce zatwierdzenia taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez nie dzia³alnoci koncesjonowanej
w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o m. in. w Sztutowie.
Pismem z dnia 30 stycznia 2003 r. (znak:128/03/VTE)
Przedsiêbiorstwo poinformowa³o o wykonaniu inwestycji polegaj¹cej na wyposa¿eniu w urz¹dzenia pomiarowo
 rozliczeniowe wszystkich punktów dostarczania ciep³a
do obiektów odbiorców, zaopatrywanych w ciep³o
z eksploatowanych przez Przedsiêbiorstwo sieci ciep³owniczych w Sztutowie.
W dniu 10 marca 2003 r. Przedsiêbiorstwo przed³o¿y³o do zatwierdzenia taryfê dla ciep³a w czêci dotycz¹cej
odbiorców ze Sztutowa. Z³o¿enie przez Przedsiêbiorstwo
tej czêci taryfy zosta³o potraktowane jako wniosek o
podjêcie postêpowania zawieszonego w dniu 3 padziernika 2002 r. (pismo znak: OWA-820/1149-A/24/2002).
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  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) tej ustawy, 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.
Zgodnie z art. 104 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego decyzje wydawane przez organ administracji publicznej rozstrzygaj¹ sprawê co do jej istoty w ca³oci lub w czêci. Organ mo¿e wydawaæ decyzjê czêciow¹ w przypadku, gdy sprawa jest podzielna i mo¿na z
niej wyodrêbniæ czêci nadaj¹ce siê do samodzielnego
rozstrzygniêcia.
Zatwierdzenie taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez nie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o w Sztutowie,
wynika ze specyfiki prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci koncesjonowanej  Przedsiêbiorstwo funkcjonuje na rynku ciep³a wielu ró¿nych miejscowoci.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
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 skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych
kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku ka-

lendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania
taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Spe³niaj¹
one kryterium okrelone w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
ustali³em do dnia 30 wrzenia 2004 r., kieruj¹c siê ochron¹ interesów odbiorców i w zwi¹zku z tym potrzeb¹ weryfikacji tej wielkoci po roku jej obowi¹zywania.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw
 w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Centralnego Urzêdu Regulacji Energetyki  ul. Canaletta 4, 00099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3
pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa w
przedmiotowej czêci zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwo energetyczne 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.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Otrzymuj¹:
1. VT  Energo Sp. z o.o.
ul. Artura Zawiszy 10, 01-167 Warszawa
2. Wojewoda Pomorski.
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VT  ENERGO Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie
KOT£OWNIA W SZTUTOWIE
TARYFA DLA CIEP£A

Spis treci:
1. Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
4. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
5. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
C.1. Podzia³ odbiorców na grupy.
C.2. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at.
CZÊÆ OGÓLNA
1. Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
U¿yte w taryfie okrelenia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668,
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154 poz. 1800 i poz. 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),
 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. VT  ENERGO Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie, okrelane w taryfie tak¿e skrótem VTENERGO,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o
na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
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instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody
w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
VT  ENERGO prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/852/1149/W/3/2000/MJ
z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/
852A/1149/W/3/2000/MJ z dnia 21 maja 2001 r., decyzj¹ nr WCC/852B/1149/W/3/2000/MJ z dnia 19 lipca 2001 r. oraz decyzj¹ nr WCC/852C/1149/W/OWA/
2002/DL z dnia 15 lipca 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/911/1149/W/
3/2000/MJ z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr PCC/911A/1149/W/3/2001/MJ z dnia 21 maja
2001 r., decyzj¹ nr PCC/911B/1149/W/3/2001/MJ z
dnia 19 lipca 2001 r., decyzj¹ nr PCC/911C/1149/W/
OWA/2002/AR z dnia 27 wrzenia 2002 r.
Dzia³alnoæ ta dotyczy zaopatrzenia w ciep³o odbiorców z terenu ¯yrardowa  woj. mazowieckie (czêæ
szczegó³owa A taryfy), Dobrego Miasta  woj. warmiñ-
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sko-mazurskie (czêæ szczegó³owa B taryfy) oraz Sztutowa i Kopytkowa  woj. pomorskie (czêæ szczegó³owa C i D taryfy).
3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
3.1.Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów
wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych,
cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania
kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
3.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi 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 3.1.
4. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
4.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
4.2.W przypadku:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 stwierdzenia nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u
4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za
nielegalny pobór ciep³a ustala siê na podstawie
odpowiednich cen i stawek op³at zawartych w niniejszej czêci taryfy w wysokoci bez VAT.
5. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
5.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie
obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej, ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji we w³aciwym
miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
5.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy ciep³a zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
ich do rozliczeñ.
Do wszelkich zmian niniejszej taryfy, w szczególnoci zmian zawartych w niej cen i stawek op³at,
stosuje siê postanowienia art. 47 ustawy.

C. CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
dotycz¹ca dzia³alnoci VT  ENERGO z zakresu
zaopatrzenia w ciep³o odbiorców z terenu Sztutowa
C.1. Podzia³ odbiorców na grupy.
Wyodrêbniono jedn¹ grupê odbiorców:
OS  odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a
w miejscowoci Sztutowo, o zamówionej mocy
cieplnej powy¿ej 0,2 MW i nie wiêkszej ni¿ 1 MW,
bezporednio zasilaj¹cym instalacje odbiorcze w
obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w
s¹siednich obiektach.
C.2. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at.

Rodzaj stawki op³at
1.

2.

Jedn.
miary
3.

Grupa OS
4.

Stawka op³aty miesiêcznej
1

za moc zamówion¹
bez VAT

z³/MW

9 528,50

z VAT

z³/MW

11 624,72

bez VAT

z³/GJ

27,92

z VAT

z³/GJ

34,06

Stawka op³aty za ciep³o
2

1236
Warszawa, dnia 27 maja 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-820/1149-A/14/KOP/2003/I/AR
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 poz. 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 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387),
po rozpatrzeniu wniosku przedsiêbiorstwa energetycznego p. n.
VT  Energo Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie,
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posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 510962550,
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
z dnia 30 kwietnia 2002 r. (znak: 186/02/VTE) o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a, uzupe³nianego pismem z dnia 10
maja 2002 r. (znak: 204/02/VTE), pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. (znak: 719/02/VTE), pismem z dnia 27 czerwca
2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 28 czerwca 2002 r. (bez
znaku), pismem z dnia 4 lipca 2002 r. (bez znaku), pismem
z dnia 22 lipca 2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 31 lipca
2002 r. (bez znaku), pismem z dnia 2 sierpnia 2002 r. (znak:
439/02/VTE), pismem z dnia 28 sierpnia 2002 r. (znak: 546/
02/VTE), pismem z dnia 27 wrzenia 2002 r. (znak: 613/
02/VTE), pismem z dnia 10 marca 2003 r. (bez znaku), pismem z dnia 27 marca 2003 r. (znak: 282/03/VTE), pismem
z dnia 19 maja 2003 r. (znak: 411/03/VTE), pismem z dnia
22 maja 2003 r. (bez znaku) oraz pismem z dnia 23 maja
2003 r. (bez znaku),
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o w Kopytkowie, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, w wysokoci Xw =  2,72%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, o których mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji,
do dnia 30 wrzenia 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a nr WCC/852/1149/W/3/2000/MJ
z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/
852A/1149/W/3/2000/MJ z dnia 21 maja 2001 r., decyzj¹ nr WCC/852B/1149/W/3/2000/MJ z dnia 19 lipca 2001 r. oraz decyzj¹ nr WCC/852C/1149/W/OWA/
2002/DL z dnia 15 lipca 2002 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/911/1149/W/
3/2000/MJ z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr PCC/911A/1149/W/3/2001/MJ z dnia 21 maja
2001 r., decyzj¹ nr PCC/911B/1149/W/3/2001/MJ z
dnia 19 lipca 2001 r. oraz decyzj¹ nr PCC/911C/1149/
W/3/2002/AR z dnia 27 wrzenia 2002 r.
w dniu 30 kwietnia 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Decyzj¹ Prezesa URE nr PCC/911C/1149/W/OWA/2002/
AR z dnia 27 wrzenia 2002 r. w koncesji Przedsiêbiorstwa na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a wprowadzono
dodatkowy warunek nr 2.2.7, zobowi¹zuj¹cy Przedsiêbiorstwo do wyposa¿enia punktów odbioru ciep³a w Kopytkowie w uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe do dnia
31 grudnia 2002 r.
Postanowieniem z dnia 3 padziernika 2002 r. (OWA-
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820/1149-A/24/2002) Prezes URE zawiesi³, na wniosek
Przedsiêbiorstwa, postêpowanie dotycz¹ce zatwierdzenia taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez nie dzia³alnoci koncesjonowanej
w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o m. in. w
Kopytkowie.
Pismem z dnia 30 stycznia 2003 r. (znak:128/03/VTE)
Przedsiêbiorstwo poinformowa³o o wykonaniu inwestycji polegaj¹cej na wyposa¿eniu w urz¹dzenia pomiarowo
 rozliczeniowe wszystkich punktów dostarczania ciep³a
do obiektów odbiorców, zaopatrywanych w ciep³o
z eksploatowanych przez Przedsiêbiorstwo sieci ciep³owniczych w Kopytkowie.
W dniu 10 marca 2003 r. Przedsiêbiorstwo przed³o¿y³o do zatwierdzenia taryfê dla ciep³a w czêci dotycz¹cej
odbiorców z Kopytkowa. Z³o¿enie przez Przedsiêbiorstwo
tej czêci taryfy zosta³o potraktowane jako wniosek o
podjêcie postêpowania zawieszonego w dniu 3 padziernika 2002 r. (pismo znak: OWA-820/1149-A/24/2002).
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  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) tej ustawy, 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.
Zgodnie z art. 104 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego decyzje wydawane przez organ administracji publicznej rozstrzygaj¹ sprawê co do jej istoty w ca³oci lub w czêci. Organ mo¿e wydawaæ decyzjê czêciow¹ w przypadku, gdy sprawa jest podzielna i mo¿na z
niej wyodrêbniæ czêci nadaj¹ce siê do samodzielnego
rozstrzygniêcia.
Zatwierdzenie taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa, w czêci dotycz¹cej prowadzonej przez nie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o w Kopytkowie,
wynika ze specyfiki prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci koncesjonowanej  Przedsiêbiorstwo funkcjonuje na rynku ciep³a wielu ró¿nych miejscowoci.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
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 skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych
kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku
kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Spe³niaj¹ one kryterium okrelone w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
ustali³em do dnia 30 wrzenia 2004 r., kieruj¹c siê ochron¹ interesów odbiorców i w zwi¹zku z tym potrzeb¹ weryfikacji tej wielkoci po roku jej obowi¹zywania.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw
 w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Centralnego Urzêdu Regulacji Energetyki  ul. Canaletta 4,
00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3
pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa w
przedmiotowej czêci zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwo energetyczne 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.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Otrzymuj¹:
1. VT  Energo Sp. z o.o.
ul. Artura Zawiszy 10, 01-167 Warszawa
2. Wojewoda Pomorski.
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VT  ENERGO Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie
KOT£OWNIA W KOPYTKOWIE
TARYFA DLA CIEP£A

Spis treci:
1. Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
4. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
5. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
D.1. Podzia³ odbiorców na grupy.
D.2. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at.
CZÊÆ OGÓLNA
1. Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
U¿yte w taryfie okrelenia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668,
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154 poz. 1800 i poz. 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),
 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. VT  ENERGO Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w
Warszawie, okrelane w taryfie tak¿e skrótem VTENERGO,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o
na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a,
³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
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instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a
lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w
obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ,
których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach
ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego
odbiorcy,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
VT  ENERGO prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/852/1149/W/3/2000/MJ z
dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/852A/
1149/W/3/2000/MJ z dnia 21 maja 2001 r., decyzj¹
nr WCC/852B/1149/W/3/2000/MJ z dnia 19 lipca 2001 r.
oraz decyzj¹ nr WCC/852C/1149/W/OWA/2002/DL z dnia
15 lipca 2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/911/1149/W/3/
2000/MJ z dnia 13 czerwca 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ nr
PCC/911A/1149/W/3/2001/MJ z dnia 21 maja 2001 r., decyzj¹ nr PCC/911B/1149/W/3/2001/MJ z dnia 19 lipca
2001 r., decyzj¹ nr PCC/911C/1149/W/OWA/2002/AR z
dnia 27 wrzenia 2002 r.
Dzia³alnoæ ta dotyczy zaopatrzenia w ciep³o odbiorców z terenu ¯yrardowa  woj. mazowieckie (czêæ szczegó³owa A taryfy), Dobrego Miasta  woj. warmiñsko 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mazurskie (czêæ szczegó³owa B taryfy) oraz Sztutowa
i Kopytkowa  woj. pomorskie (czêæ szczegó³owa C
i D taryfy).
3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
3.1.Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów
wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych,
cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania
kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
3.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi 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 3.1.
4. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
4.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
4.2.W przypadku:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 stwierdzenia nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u
4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za
nielegalny pobór ciep³a ustala siê na podstawie odpowiednich cen i stawek op³at zawartych w niniejszej czêci taryfy w wysokoci bez VAT.
5. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
5.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie
obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej, ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji we w³aciwym
miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
5.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy ciep³a zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
ich do rozliczeñ.
Do wszelkich zmian niniejszej taryfy, w szczególnoci zmian zawartych w niej cen i stawek op³at,
stosuje siê postanowienia art. 47 ustawy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

D. CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
dotycz¹ca dzia³alnoci VT  ENERGO z zakresu
zaopatrzenia w ciep³o odbiorców z terenu Kopytkowa
D.1. Podzia³ odbiorców na grupy
Wyodrêbniono jedn¹ grupê odbiorców:
OK odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a
w miejscowoci Kopytkowo, o zamówionej mocy
cieplnej powy¿ej 0,2 MW i nie wiêkszej ni¿ 1 MW,
bezporednio zasilaj¹cym instalacje odbiorcze w
obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w
s¹siednich obiektach.
D.2. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at.

Rodzaj stawki op³at
1

1

2

2
Stawka op³aty
miesiêcznej
za moc zamówion¹
bez VAT
z VAT
Stawka op³aty za ciep³o
bez VAT
z VAT

Poz. 1236, 1237

 3340 

Jedn.
miary
3

z³/MW
z³/MW

Grupa OK
4

9 116,17
11 121,73

z siedzib¹ w Ustce
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770540036
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw = 0,22%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci Xw = 2,98%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw,, o których mowa w punkcie 2  do dnia
30 kwietnia 2005 r.
UZASADNIENIE

z³/GJ
z³/GJ

26,10
31,84

1237
Gdañsk, dnia 4 czerwca 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/266-A/12/2003/III/DJ
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. 509 oraz 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.
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr
WCC/174/266/U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami z
dnia 24 lutego 2000 r. Nr WCC/174A/266/W/3/2000/
RW, z dnia 16 stycznia 2001 r. Nr WCC/174B/266/W/
3/2001/RW oraz z dnia 26 czerwca 2002 r. Nr WCC/
174C/266/W/OGD/7/2002/KK,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 7 padziernika 1998 r. Nr PCC/188/266/U/OT1/98/WF, zmienion¹
decyzj¹ z dnia 16 stycznia 2001 r. Nr PCC/188A/266/
W/3/2001/RW,
w dniu 18 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 ob-
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rocie 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). Przedsiêbiorstwo
przy ustalaniu bazowych cen i stawek op³at uwzglêdni³o
równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglêdzie 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 koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów wynagrodzeñ oraz kosztów energii elektrycznej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, 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, jednak nie
wczeniej ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 22 czerwca 2001 r.
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Nr OGD  820/266-A/11/2001/II/KK, zmienionej decyzj¹ z dnia 15 maja 2003 r. Nr OGD  820/266A/2202/2/
2001/2003/II/DJ.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC
Sp. z o.o., ul. Osiedle XX-lecia 5
76  270 Ustka
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80  958 Gdañsk
3. a/a
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC
Spó³ka z o.o. w Ustce
76-270 Ustka ul. Osiedle XX-lecia 5
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OGD-820/266-A/12/2003/III/DJ
z dnia 4 czerwca 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ 1
OBJANIENIA POJÊÆ
I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 Ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718),
 Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Go-
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spodarki 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¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 Lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 Zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 Obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 Moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 Zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
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instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 Warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 Liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 Wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach ciep³a lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego,
tj. Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Ustce, ul.
Osiedle XX-lecia 5, 76-270 Ustka, zwane dalej PEC EMPEC Ustka.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
KR-1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Ustce przy ul. Krótkiej 4, z którego ciep³o pochodzi z przetwarzania mia³u
wêglowego,
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a zlokalizowane w
Ustce:
KG-1  ul. Marynarki Polskiej 38, z którego ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu.
KG-2  ul. Marynarki Polskiej 40, z którego ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu.
KG-3  ul. Krótkiej 1, z którego ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu.
KO-1  ul. Marynarki Polskiej 62, z którego ciep³o pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
KO-2  ul. Dar³owskiej 33, z którego ciep³o pochodzi z
przetwarzania oleju opa³owego.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
PEC EMPEC Ustka prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie
udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a: zmienionej decyzjami: Nr WCC/
174/266/U/OT1/98/WF z dnia 7 padziernika 1998 r.,
Nr WCC/174A/266/W/3/2000/RW z dnia 14 lutego
2000 r., Nr WCC/174B/266/W/3/2001/RW z dnia 16
stycznia 2001 r., Nr WCC/174C/266/W/OGD/7/2002/
KK z dnia 26 czerwca 2002 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a: zmienion¹ decyzj¹:
Nr PCC/188/226/U/OT1/98/WF z dnia 7 padziernika
1998 r., Nr PCC/188A/W/3/2001/RW z dnia 16 stycznia 2001 r.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa I  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle
ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ PEC EMPEC Ustka
i przez nie eksploatowane oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
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Grupa II  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle
ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
i eksploatowane przez PEC EMPEC Ustka.
Grupa III  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ oraz grupowe wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez PEC EMPEC Ustka
oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa IV  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez PEC EMPEC Ustka.
Symbol grupy
odbiorców
I
II
III
IV

Grupa V  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ród³ach ciep³a KG-1, KG-2 i KG-3, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których
s¹ one zlokalizowane.
Grupa VI  Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ród³ach ciep³a KO-1 i KO-2, dostarczane jest bezporednio
do instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹ one
zlokalizowane.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ
BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:
 w ujêciu netto:

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³ /MW]
roczna
rata miesiêczna
50 687,28
4 223,94
50 687,28
4 223,94
50 687,28
4 223,94
50 687,28
4 223,94

Symbol grupy
odbiorców

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

V
VI

10 547,77
10 782,41

Symbol
grupy
odbiorców
I
II
III
IV

Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³ /MW]
roczna
rata miesiêczna
15 030,60
1 252,55
21 561,00
1 796,75
21 365,04
1 780,42
24 629,52
2 052,46

Cena nonika
ciep³a
[z³/m3]
9,84
9,84
9,84
9,84

Cena ciep³a [z³ /GJ]
21,63
21,63
21,63
21,63

Stawka op³aty za ciep³o
[z³ /GJ]
28,02
35,05
Stawka op³aty abonamentowej
[z³ /punkt pomiarowy]
roczna
rata miesiêczna
103,32
8,61
103,32
8,61
103,32
8,61
103,32
8,61

Stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³ /GJ]
3,92
5,96
5,82
7,00

 w ujêciu brutto*:
Symbol grupy
odbiorców
I
II
III
IV

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³ /MW]
roczna
rata miesiêczna
61 838,48
5 153,21
61 838,48
5 153,21
61 838,48
5 153,21
61 838,48
5 153,21

Cena ciep³a
[z³ /GJ]

Cena nonika ciep³a
[z³/m3]

26,39
26,39
26,39
26,39

12,00
12,00
12,00
12,00

Symbol grupy
odbiorców

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

Stawka op³aty za ciep³o [z³ /GJ]

V
VI

12 868,28
13 154,54

34,18
42,76

Symbol
grupy
odbiorców
I
II
III
IV

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe [z³ /MW]
roczna
rata miesiêczna
18 337,33
1 528,11
26 304,42
2 192,04
26 065,35
2 172,11
30 048,01
2 504,00

Stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe [z³ /GJ]
4,78
7,27
7,10
8,54

*w cenach i stawkach op³at uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

Stawka op³aty abonamentowej
[z³ /punkt pomiarowy]
roczna
rata miesiêczna
126,05
10,50
126,05
10,50
126,05
10,50
126,05
10,50
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4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. 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.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z
zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w
drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek
op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, n i e z b ê d nych 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 4.2.1.
CZÊÆ 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
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 PEC EMPEC Ustka standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
ZASADY WPROWADZANIA
ORAZ ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie PEC
EMPEC Ustka 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 powiadomieni pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
I. Zagrodzki

1238
UCHWA£A Nr VI/71/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.), art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148) oraz po
wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2002 zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY  OGÓ£EM:
plan
49.528.548 z³
wykonanie
47.929.774 z³
w tym:
zadania zlecone:
plan
4.576.881 z³
wykonanie
4.576.881 z³
2. WYDATKI  OGÓ£EM:
plan
55.195.184 z³
wykonanie
50.644.589 z³
w tym:
zadania zlecone:
plan
4.576.881 z³
wykonanie
4.576.881 z³
3. Bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci 2.714.815 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

1239
UCHWA£A Nr VI/72/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lêborka z tytu³u wykonania bud¿etu za 2002 rok.
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 z pón.zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po zapoznaniu siê z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwala siê, co nastêpuje:
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§1

§3

Udziela siê Burmistrzowi Miasta Lêborka absolutorium,
z tytu³u wykonania bud¿etu za 2002 rok.

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

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
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UCHWA£A Nr VI/81/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXIII/326/2000 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Lêborka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 662 z pózn. zm.) po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lêborku uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXXIII/326/
2000 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 25 sierpnia 2000 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie miasta Lêborka, w sposób nastêpuj¹cy:
1. W rozdziale I  Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i i porz¹dku na terenie nieruchomoci w obrêbie miasta Lêborka:
dodaje siê pkt 20 i 21, w brzmieniu:
pkt 20  Na terenie miasta Lêborka, w miejscach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, nie posiadaj¹cych mo¿liwoci odprowadzenia zanieczyszczeñ do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej, zakazuje siê:
1) mycia pojazdów silnikowych poza myjniami
2) dokonywania napraw pojazdów silnikowych poza
warsztatami naprawczymi z zastrze¿eniem pkt 21
3) gara¿owania motocykli i motorowerów w nie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach budynków wielomieszkaniowych.
pkt 21  Dozwolone jest wykonywanie drobnych napraw technicznych np. wymian kó³, wymian wiec zap³onowych, itp.:
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
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UCHWA£A Nr VI/83/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania Statutu jednostce bud¿etowej p.n.
Miejski Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Lêborku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. ustawy 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut jednostce bud¿etowej p.n. Miejski
Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Lêborku stanowi¹cy
Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/83/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ZARZ¥DU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LÊBORKU
§1
Miejski Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Lêborku
zwany dalej Zarz¹dem jest jednostk¹ bud¿etow¹ dzia³aj¹c¹ na podstawie:
 art. 18 Ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148),
 art. 21 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pón. zm.),
 Uchwa³y Rady Miejskiej w Lêborku Nr VI/83/2003
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powo³ania jednostki bud¿etowej pod nazw¹ Miejski Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Lêborku.

Dziennik Urzêdowy
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§2

§2

1. Zarz¹d dzia³a jako jednostka bud¿etowa podleg³a Radzie Miejskiej w Lêborku.
2. Siedzib¹ Zarz¹du jest miasto Lêbork, kod 84-300.
3. Zarz¹d swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje miasto Lêbork.

Traci moc uchwa³a Nr XXXI/327/201 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Rumi.

§3

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

Przedmiotem dzia³ania Zarz¹du jest:
1. Zarz¹dzanie, administrowanie i eksploatacja dróg, placów, mostów, parków, skwerów, terenów niezabudowanych, budynków, budowli i lokali wraz z infrastruktur¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy Miejskiej Lêbork.
2. Zarz¹dzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Lêborka w przypadku zawarcia
porozumienia o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy
o drogach publicznych.
§4
Dyrektora Zarz¹du zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lêborka.
§5
1. Zarz¹d pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu Gminy Miasto Lêbork, a uzyskane dochody odprowadza do tego bud¿etu.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zarz¹du jest plan
dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Zarz¹d prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. ustawy  Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148).

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XI/100/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 maja 2003 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W RUMI
Rozdzia³ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Dyrektor Zarz¹du dzia³a na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lêborka.

Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Rumi, zwany
dalej Orodkiem jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ gminy Rumia, utworzon¹ przez Miejsk¹ Radê Narodow¹ w Rumi Uchwa³¹ Nr XV/62/90 z dnia 29 lutego 1990 r.,
celem realizacji w³asnych i zleconych gminie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej, okrelonych ustaw¹ z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) .

§7

§2

Strukturê organizacyjn¹ Zarz¹du okrela Regulamin
Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lêborka.

Siedzib¹ i obszarem dzia³ania Orodka jest miasto Rumia.

§6

§8
Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania, tj. w drodze uchwa³y Rady
Miejskiej w Lêborku.

1242
UCHWA£A Nr XI/100/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Rumi
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada zatwierdza Statut Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Rumi, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§3
Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje
Burmistrz Miasta Rumi.
§4
1. Orodek jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
systemu pomocy spo³ecznej w sk³ad której wchodz¹:
1) Dzia³ Finansowo  Administracyjny,
2) Dzia³ Pomocy rodowiskowej,
3) Dzia³ Opieki nad Chorym w Domu,
4) Mieszkania Chronione,
5) Dzia³ Poradnictwa Specjalistycznego,
6) Samodzielne stanowiska.
2. Kierownik Orodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym jego strukturê organizacyjn¹ oraz zakres zadañ
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
3. Stanowiska pracy w Orodku tworzy i znosi Kierownik
Orodka.
Rozdzia³ II  ZAKRES DZIA£ANIA ORODKA
§5
Celem dzia³alnoci Orodka jest:
1) doprowadzenie do mo¿liwie pe³nego usamodzielnie-
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nia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji
osób i rodzin ze rodowiskiem.
2) umo¿liwianie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich
sytuacji.
§6
Zadania Orodka obejmuj¹:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowa niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
2) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej,
3) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹
maj¹c¹ na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz tworzenia warunków
sprzyjaj¹cych temu celowi,
4) zaspakajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin w szczególnoci poprzez:
a) wiadczenie us³ug przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej oraz innymi ustawami,
5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy spo³ecznej i ocena efektów jej dzia³alnoci w miecie, opracowywanie miejskiej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych,
6) wspó³dzia³anie z grupami i spo³ecznociami lokalnymi, maj¹ce na celu rozwijanie w nich zdolnoci do samodzielnego rozwi¹zywania w³asnych problemów,
7) organizowanie ró¿norodnych form pomocy, a tak¿e
udzia³ w rozwijaniu infrastruktury odpowiadaj¹cej potrzebom spo³ecznym,
8) udzielanie pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego, w szczególnoci prawnego i psychologicznego,
9) projektowanie bud¿etu Orodka w zakresie zadañ statutowych i ustawowych.
§7
Orodek realizuje zadania w³asne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Radê Miejsk¹ Rumi, za zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez
Wojewodê Pomorskiego.
§8
1. Do zadañ w³asnych gminy wynikaj¹cych z ustawy o
pomocy spo³ecznej, w szczególnoci nale¿¹:
1) prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, orodków
wsparcia o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie do nich
osób wymagaj¹cych opieki,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej, w tym:
a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienie,
4) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb,

Dziennik Urzêdowy
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5) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk
wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci a tak¿e organizowanie mieszkañ
chronionych,
6) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
7) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie maj¹cych dochodu i mo¿liwoci
ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
8) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
9) udzielanie pomocy poprzez pracê socjaln¹,
10) sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
11) udzielanie schronienia i posi³ku oraz niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2. Do zadañ zleconych gminie wynikaj¹cych z ustawy o
pomocy spo³ecznej w szczególnoci nale¿¹:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za
osoby o których mowa w art 27 ust. 1 i 2 oraz w art.
31 ust 4a Ustawy o pomocy spo³ecznej,
3) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
4) wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) organizowanie i prowadzenie rodowiskowych domów samopomocy,
6) zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej b¹d innych ustaw maj¹cych na celu
ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich rodków.
3. Orodek realizuje równie¿ zadania wynikaj¹ce z innych
ustaw maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób
i rodzin po zapewnieniu odpowiednich rodków, a w
szczególnoci:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby uprawnione,
3) rehabilitacjê spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych,
4) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia skutków niepe³nosprawnoci,
5) przyznawanie dla kombatantów i osób represjonowanych pomocy pieniê¿nej z Pañstwowego Funduszu Kombatantów,
6) analizê sytuacji ¿yciowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie inicjatyw.
4. Orodek ponadto realizuje inne zadania okrelone
uchwa³ami Rady Miasta Rumi.
§9
Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej Orodek realizuje we wspó³dzia³aniu i wspó³pracy z dzia³aj¹cymi na
terenie gminy instytucjami spo³ecznymi, kocio³em katolickim, innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, z
zak³adami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi.
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Rozdzia³ III  ORGANIZACJA ORODKA

Rozdzia³ V  POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 10

§ 16

1. Kierownik kieruje Orodkiem i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Kierownik Orodka realizuje zadania w³asne gminy oraz
zadania zlecone i dzia³a w granicach upowa¿nienia do
wydawania decyzji administracyjnych udzielonego
przez Radê Miejsk¹ Rumi.
3. Kierownika Orodka zatrudnia Burmistrz Miasta Rumi.
4. Kierownik Orodka odpowiada przed Burmistrzem
Miasta Rumi za w³aciw¹ realizacjê przypisanych mu
zadañ oraz za prawid³owe wykorzystanie powierzonych
Orodkowi rodków finansowo  rzeczowych.
5. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miejskiej Rumi coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
6. W czasie nieobecnoci Kierownika zastêpstwo pe³ni
zastêpca Kierownika przejmuj¹c wszelkie jego zadania,
kompetencje i uprawnienia.
7. Na wniosek Kierownika Rada Miejska Rumi mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadañ zleconych oraz
do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadañ w³asnych gminy oraz w³asnych o charakterze obowi¹zkowym.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem
zastosowanie maj¹ nastêpuj¹ce przepisy;
1) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. Nr 64/98 poz 414 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148)),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownika samorz¹dowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1593),
5) ustawy z dnia 1 grudnia 1997 r. o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych (t.j. Dz. U.
Nr 102/98 poz. 651 z pón. zm.),
6) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z
2002 r. Nr 42, poz. 371 z pón. zm.),
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111/94 poz. 535 z pón.
zm.),
8) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y (Dz. U. Nr 17/93 poz. 78
z pón. zm.),
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123/97 poz. 776 z pón.
zm.),
10) inne przepisy dotycz¹ce pomocy spo³ecznej.

§ 11
1. Do obowi¹zków i uprawnieñ Kierownika Orodka nale¿y w szczególnoci:
1) zapewnienie w³aciwej organizacji pracy Orodka,
dokonywanie podzia³u zadañ dla poszczególnych
komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dot.
pracowników orodka.
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
z zakresu pomocy spo³ecznej w zakresie upowa¿nienia udzielonego przez Radê Miejsk¹.Rumi,
4) podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci
Orodka.
2. Kierownik Orodka uprawniony jest do dokonywania
czynnoci prawnych w granicach pe³nomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta Rumi.

1243
UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po³o¿onych w
obrêbie Wodnica.

§ 15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984), uchwa³y Nr V/37/2002 Rady
Gminy w Ustce z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, uchwa³y
Nr V/38/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ustka na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Ustce
uchwala:

Nadzór nad prowadzon¹ przez MOPS gospodark¹ finansow¹ sprawuje Rada Miejska Rumi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów po³o¿onych w obrêbie Wodnica, stanowi¹cy

Rozdzia³ IV  GOSPODARKA
MAJ¥TKOWA I FINANSOWA ORODKA
§ 12
Kierownik Orodka zarz¹dza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronê i nale¿yte wykorzystanie.
§ 13
Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest plan
dochodów i wydatków zatwierdzony przez Radê Miejsk¹
Rumi.
§ 14
Kierownik Orodka uprawniony jest do tworzenia rodków specjalnych zgodnie z obowi¹-zuj¹cymi przepisami
w tym zakresie.
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zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustki, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr I/7/92 Rady Gminy w Ustce z dnia 24 stycznia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1992 r. Nr 6, poz. 46), zwany
dalej w treci Uchwa³y planem.

9)

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Granice planu obejmuj¹ obszar dzia³ek ewidencyjnych
nr: 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/31, 2/3, 2/7, 19/6, 287/11,
349 oraz czêci dzia³ek nr: 7, 27, 287/10 i 350 w obrêbie
geodezyjnym Wodnica, o ³¹cznej powierzchni 8,47 ha.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie zapisów niniejszej uchwa³y
oraz rysunku o nazwie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów po³o¿onych w obrêbie
Wodnica, wykonanego na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y.

10)

§3

11)

Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia cyfrowo-literowe terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi,
 nieprzekraczalne linie zabudowy i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
 projektowane w³¹czenia i wjazdy z istniej¹cych dróg.

12)

§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê cile obowi¹zuj¹c¹, dziel¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  oznacza to liniê, z któr¹ winna pokryæ siê ciana frontowa projektowanego
budynku mieszkalnego, lub te¿ od której zosta³a okrelona dopuszczalna maksymalna odleg³oæ odsuniêcia budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
4) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona po zewnêtrznym obrysie cian na poziomie posadzki
parteru, zajêta pod obiekty kubaturowe,
5) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu
ukszta³towanego naturalnie,
6) wysokoci budynku  jest to wysokoæ w metrach,
mierzona od najwy¿szego punktu poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie, do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego najwy¿szego punktu
pokrycia kubatury,
7) usytuowaniu budynku równoleg³ym  jest to takie usytuowanie budynku, gdzie najd³u¿sza kalenica lub najd³u¿sza ciana budynku jest równoleg³a do osi drogi,
8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  s¹ to bu-

13)

14)
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dynki mieszkalne o co najwy¿ej dwu lokalach mieszkalnych, z mo¿liw¹ zabudow¹ towarzysz¹c¹, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
zabudowie towarzysz¹cej  oznacza to budynki, w których:
 mog¹ znajdowaæ siê pomieszczenia przeznaczone
dla przechowywania opa³u, sprzêtu ogrodniczego,
rybackiego i wêdkarskiego, rowerów, motocykli,
nie u¿ytkowanych sprzêtów domowych, niewielkich zapasów materia³ów budowlanych, opa³u, itp.,
 mog¹ byæ wykonywane majsterkowanie dla potrzeb w³asnej nieruchomoci, a tak¿e prowadzona
drobna dzia³alnoæ us³ugowa, rzemios³o lub wytwórstwo o cechach rêkodzie³a,
 mo¿e byæ prowadzona drobna hodowla rolin lub
zwierz¹t, o ile nie jest to zakazane przepisami prawa,
siedlisku rolniczym  jest to zabudowana czêæ gospodarstwa rolnego z utworzon¹ zabudow¹ zagrodow¹ przez któr¹ rozumie siê budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie oraz inne niezbêdne dla prowadzenia gospodarstwa rolnego,
powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze, a tak¿e pozostaj¹ca pod wod¹ p³yn¹c¹ lub stoj¹c¹, naturalnego
lub sztucznie wykonanego zbiornika wodnego, którego dno nie zosta³o utwardzone oraz 50% nawierzchni tarasów i stropodachów urz¹dzonych jako sta³e
trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2,
us³ugach wbudowanych  s¹ to us³ugi zlokalizowane
w czêci budynku mieszkalnego, stanowi¹ce funkcjê
uzupe³niaj¹c¹ dla funkcji podstawowej  mieszkaniowej i nie zajmuj¹ce wiêcej jak 30% powierzchni budynku. W tej formie mog¹ funkcjonowaæ wy³¹cznie
us³ugi nieuci¹¿liwe,
us³ugach nieuci¹¿liwych  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie powoduj¹ca wzrostu ha³asu, emisji py³ów,
odorów, znacz¹cego wzrostu natê¿enia ruchu pojazdów, a tak¿e intensywnego ruchu ludnoci i wzrostu
poczucia zagro¿enia, czy zak³ócenia spokoju w obszarze prywatnoci. Mog¹ to byæ np. handel detaliczny wiadczony poza godzinami nocnymi na powierzchni oko³o 20 m2 powierzchni sprzeda¿nej, us³ugi
fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, tapicerskie,
drobne naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, us³ugi programowania komputerowego i internetowe, prawne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, porednictwo ubezpieczeniowe, us³ugi biurowe i administracyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ w
pomieszczeniach typu biurowego lub inne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
us³ugach turystycznych  jest to udzielanie noclegów
w formie motelu, hotelu, pensjonatu, gastronomia bez
nocnej dzia³alnoci rozrywkowej, porednictwo w wynajmie noclegów, organizacja imprez i wycieczek,
wynajem rowerów i riksz, informacja turystyczna itp.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie zabudowy,
zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
§5
Ustalenia ogólne dla terenów zabudowy
1. Ca³kowita powierzchnia zabudowy na dzia³ce mieszkaniowej  maks. 25% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Ca³kowita powierzchnia zabudowy na dzia³ce us³ugowej i us³ugowo-mieszkaniowej  maks. 35% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych oko³o 0,5 m nad rzêdn¹ projektowanego lub
urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do
budynku.
4. Poziom posadowienia parteru budynków us³ugowych
i us³ugowo-mieszkalnych oko³o 0,2 m nad rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem
g³ównym do budynku.
5. Wysokoæ budynków mieszkalnych do 9,0 m.
6. Wysokoæ budynków mieszkalno-us³ugowych do
11,0 m.
7. Wysokoæ budynków mieszkalnych sytuowanych na
s¹siednich dzia³kach wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie powinna siê ró¿niæ o wiêcej, ni¿ 1,0 m.
8. Wysokoæ zabudowy towarzysz¹cej do 6,0 m.
9. Dachy na budynkach dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowej od 150 do 450; forma dachów jednolita dla wszystkich budynków na dzia³ce.
10. Stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne, drewno, tynki szlachetne, tynki bia³e z barwionym belkowaniem w formie cian ryglowych.
11. Dopuszcza siê ³¹czenie bry³ budynków na dzia³ce oraz
zabudowê bliniacz¹.
12. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 70% jej powierzchni. Dla zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej wartoæ ta zmniejszona jest do
60%.
13. Ustala siê pozostawienie 2,0 m pasa zieleni niskiej
wzd³u¿ krawêdzi skarp rowów melioracji wodnych
szczegó³owych, dla umo¿liwienia prowadzenia robót
konserwacyjnych.
14. Ustala siê nasadzenie drzew liciastych lub iglastych
na dzia³kach.
15. Ustala siê mo¿liwoæ prowadzenia us³ug wbudowanych w ca³ym obszarze planu.
16. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
17. Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny.
18. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 r., 3MN, 4MN,
6MN/U, 8MN/U, 9MN, 14MN/U nie powinien przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹.
19. Ustala siê dla projektowanych budynków potrzebê
zaprojektowania i wykonania owietlenia wewnêtrznego i zewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.

20. Zagospodarowanie nieruchomoci winno zapewniaæ
miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników.
§6
Ustalenia ogólne dla terenów komunikacji
i w zakresie obs³ugi komunikacyjnej
1. Nie dopuszcza siê bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej
z drogi wojewódzkiej nr 203. Dojazd odbywaæ siê bêdzie z projektowanych dróg lokalnych i ci¹gów pieszo
 jezdnych.
2. Ustala siê organizacjê ruchu, jak w strefie zamieszkania, z zastosowaniem rozwi¹zañ i urz¹dzeñ przewidzianych dla ruchu uspokojonego, za wyj¹tkiem terenu
01KW i terenu 03KL.
3. Nawierzchnie dróg, dojazdów i miejsc postojowych,
za wyj¹tkiem terenu 01KW i terenu 03KL winny byæ wykonane jako przenikalne dla wód opadowych.
4. Ustala siê owietlenie zewnêtrzne wzd³u¿ ci¹gów drogowych i pieszo  jezdnych.
5. Ustala siê prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,
za wyj¹tkiem przy³¹czy, wy³¹cznie w granicach terenów komunikacji, na warunkach okrelonych przez zarz¹dców tych terenów.
6. Ustala siê wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹.
7. Dla celów ewakuacji mieszkañców wskazuje siê drogi:
wojewódzk¹ nr 203 i gminn¹ Ustka  Wodnica.
§7
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê,
odprowadzenia cieków i wód opadowych
oraz usuwania odpadów
1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i rozbudowanej sieci wodoci¹gowej obs³uguj¹cych osiedle i wie Wodnica. Zaopatrzenie w wodê
w warunkach specjalnych ze studni w Charnowie.
2. Odprowadzenie cieków bytowych rozbudowanym
grupowym systemem kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno  t³ocznym) na komunaln¹ oczyszczalniê cieków w Ustce lub planowan¹ gminn¹ oczyszczalniê cieków w Charnowie.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na w³asny teren powierzchniowo. W przypadku zak³ócenia naturalnego
kierunku sp³ywu wód deszczowych, które nast¹pi³o w
zwi¹zku z realizacj¹ zabudowy, obowi¹zkiem w³aciciela jest wykonanie na terenie w³asnej dzia³ki urz¹dzeñ
uniemo¿liwiaj¹cych zalewanie s¹siednich dzia³ek. Mo¿liwe jest wykorzystanie wód deszczowych dla uzupe³nienia bilansu wodnego projektowanej zabudowy.
4. Ujêcie wód opadowych z projektowanych dróg o trwa³ej nawierzchni planowanym systemem kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie ich do wód powierzchniowych, po³o¿onych poza granicami planu. Przed
wprowadzeniem do odbiornika nale¿y ujête wody opadowe oczyciæ, do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
5. Adaptuje siê odprowadzenie wód deszczowych z drogi wojewódzkiej do istniej¹cych rowów przydro¿nych
w pasie drogowym.
6. Zakazuje siê odprowadzenia wód deszczowych do istniej¹cych ruroci¹gów melioracyjnych;
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7. Ustala siê obowi¹zek odtworzenie sieci drenarskiej, w
przypadku jej przerwania w trakcie prowadzenia robót
budowlanych.
8. Odpady gromadziæ w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko odpadów.
§8

3.

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiê
1. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych,
z preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy,
drewno itp. lub niekonwencjonalnych róde³ energii.
2. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) niskiego cinienia.
3. Dostawa mocy energii elektrycznej dla potrzeb planowanej zabudowy odbywaæ siê bêdzie za pomoc¹ linii
elektroenergetycznych n.n. podziemnych, przewidzianych do wykonania w ci¹gach dróg publicznych, na
podstawie warunków technicznych przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie.
4. Ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej na terenie 17EE.
5. Ustala siê prze³o¿enie odcinków istniej¹cych kabli, przecinaj¹cych tereny projektowanej zabudowy na projektowane tereny ci¹gów komunikacyjnych oraz skablowanie pozosta³ego odcinka linii napowietrznej 15 kV
od s³upa do istniej¹cej stacji transformatorowej 1194
ogrody i likwidacjê s³upa.

4.

§9
Ustalenia szczegó³owe dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego zmian¹ planu na
27 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 6 terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo  us³ugowej, oznaczonych MN i MN/U,
 1 teren zabudowy us³ugowej, oznaczony UT,
 8 terenów komunikacji oznaczonych KW, KL, KD,
KDp i KX,
 4 tereny infrastruktury technicznej oznaczone NOp
i EE,
 7 terenów zieleni oznaczonych ZL,ZI,
 1 teren rolny oznaczony R.
Dla ni¿ej wymienionych terenów przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1. Teren oznaczony symbolem 1ZN, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/3 o powierzchni oko³o 0,36 ha,
funkcja  teren zieleni naturalnej izolacyjnej
zasady i warunki podzia³u terenu  nie przewiduje siê
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) zachowuje siê istniej¹ce drzewa i krzewy na dzia³ce,
c) w granicach strefy teletechnicznej linii elektroenergetycznej SN nie dopuszcza siê sadzenia wysokich
drzew,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) pozostawia siê do dalszej eksploatacji przebiegaj¹ce kable telekomunikacyjne.
2. Teren oznaczony symbolem 2 R.  obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/3 o powierzchni oko³o 0,03 ha,

5.

6.
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funkcja: teren w u¿ytkowaniu rolniczym
zasady i warunki podzia³u terenu  nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê na terenie mo¿liwoæ rozbudowy istniej¹cego siedliska rolniczego.
Teren oznaczony symbolem 3MN  obejmuj¹cy dzia³kê nr 2/31 o powierzchni 0,24 ha,
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci,
zasady i warunki podzia³u terenu  nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od granic dzia³ek s¹siednich jak na rysunku planu,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z drogi na
dzia³ce 2/6.
Teren oznaczony symbolem 4MN  obejmuj¹cy dzia³ki
o numerach: 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 i 2/29 o ³¹cznej powierzchni 0,83 ha,
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zasady i warunki podzia³u terenu: adaptuje siê istniej¹cy podzia³,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 03KL,
jak na rysunku planu
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami
08KDp, 05UT i 19ZI, jak na rysunku planu,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd do dzia³ek z
ci¹gu pieszo jezdnego na terenie 07KX i z dzia³ki drogowej 2/6,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
Teren oznaczony symbolem 5UT, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,1 ha,
funkcja: teren us³ug turystycznych,
zasady i warunki podzia³u terenu:
teren stanowi jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê wzniesienie na dzia³ce budynku us³ugowo  mieszkalnego,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 4,0 m od granicy z terenem 07 KX, jak na rysunku planu,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
08KD, jak na rysunku planu,
d) ustala siê lokalizacjê minimum 5 miejsc postojowych
na terenie,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
07KX,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) pozostawia siê do dalszej eksploatacji kabel energetyczny biegn¹cy wzd³u¿ granicy z terenem 4MN,
pozosta³e  zgodnie z § 7 i 8.
Teren oznaczony symbolem 6MN- obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,33 ha,
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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zasady i warunki podzia³u terenu: mo¿liwy podzia³ na
dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1 000 m2,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 13,0 m. od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wojewódzk¹, jak na rysunku planu,
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 13,0 m. od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wojewódzk¹, jak na rysunku planu,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd do dzia³ek z
drogi na terenie 06KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
c) pozostawia siê dla dalszego wykorzystania sieæ wodoci¹gow¹, pozosta³e  zgodnie z § 7 i 8.
7. Teren oznaczony symbolem 7ZI, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 0,03 ha
funkcja: teren zieleni izolacyjnej,
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê na terenie posadzenie pasa zieleni niskiej,
do wysokoci 0,5 m od strony drogi wojewódzkiej,
z zachowaniem niezbêdnej widocznoci dla pojazdu wyje¿d¿aj¹cego z terenu 04KD,
c) ustala siê posadzenie szpaleru zieleni wysokiej przy
ogrodzeniu ogrodów dzia³kowych,
d) ustala siê pokrycie terenu nawierzchni¹ trawiast¹,
wzmocnion¹,
e) dopuszcza siê na terenie postój pojazdów osobowych,
ustalenia w zakresie komunikacji  mo¿liwy wjazd z terenu 04KD.
8. Teren oznaczony symbolem 8MN/U, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 0,22 ha,
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem us³ug,
zasady i warunki podzia³u terenu:
mo¿liwy podzia³ na dzia³ki budowlane o powierzchni
nie mniejszej, ni¿ 1 000 m2,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 04KD,
jak na rysunku planu,
ustalenia w zakresie komunikacji  obs³uga z terenu
04KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
9. Teren oznaczony symbolem 9MN obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 1,53 ha
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zasady i warunki podzia³u terenu:
teren podzieliæ na dzia³ki budowlane o szerokoci frontu
25  30 m i powierzchni zbli¿onej do 1 000 m2,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m. od granicy terenu 04KD, jak na rysunku
planu,
b) ustala siê lokalizacjê budynków na rzucie prostok¹tnym, o proporcjach boków nie mniej, ni¿ 3 : 2; budynki winny byæ sytuowane równolegle do ulicy,
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c) ustala siê k¹t nachylenia po³aci dachowych 35o 
450,
d) ustala siê dla budynków sytuowanych na s¹siednich dzia³kach wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy ró¿nicê nachylenia po³aci dachowych nie wiêksz¹, ni¿ 50,
e) nie dopuszcza siê stosowania ozdobników w formie ganków kolumnowych, he³mów i wie¿yczek.
Mo¿liwe jest wzbogacenie bry³y budynku w formie
ganku prostego, wystawki, werandy, wykuszu,
f) zaleca siê zachowaæ istniej¹ce drzewa o obwodzie
pnia powy¿ej 50 cm, mierzonym na wysokoci 130
cm, które znajd¹ siê poza obrysem projektowanych
budynków, powiêkszonym o 5,0 m,
ustalenia w zakresie komunikacji  obs³uga z terenu
04KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) ustala siê prze³o¿enie z terenu kabla energetycznego SN przecinaj¹cego teren w jego pó³nocno 
wschodnim fragmencie oraz odcinka linii napowietrznej 15 kV i likwidacjê istniej¹cego s³upa,
f) ustala siê zachowanie istniej¹cego rowu odwadniaj¹cego wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu, dopuszcza siê jego odcinkowe przekrycie lub ujêcie w rury
na d³ugoci do 50% przebiegu,
g) pozosta³e, zgodnie z § 7 i 8.
Teren oznaczony symbolem 10NOp, obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 0,01 ha,
funkcja: teren infrastruktury technicznej  przepompowni cieków,
zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
urz¹dzenia pompowni instalowaæ w zbiorniku podziemnym, z wy³¹czeniem szafki steruj¹cej; teren wygrodziæ,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
04KD.
Teren oznaczony symbolem 11ZL, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 287/11 o powierzchni oko³o 1,51 ha,
funkcja: teren zieleni lenej.
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
Teren oznaczony symbolem 12ZL, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 287/10 o powierzchni oko³o 0,03 ha,
funkcja: teren zieleni lenej,
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
Teren oznaczony symbolem 13ZL, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 287/10 o powierzchni oko³o 0,10 ha,
funkcja: teren zieleni lenej,
zasady i warunki podzia³u terenu  nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
Teren oznaczony symbolem 14MN/U, obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki nr 19/6 o powierzchni oko³o 0,25 ha,
funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem us³ug,
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zasady i warunki podzia³u terenu  nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
13ZL, jak na rysunku planu,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z dzia³k¹ istniej¹cej drogi gminnej, jak na rysunku planu,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
02KL, jak na rysunku planu,
d) dopuszcza siê prowadzenie us³ug turystycznych,
ustalenia w zakresie komunikacji:
e) dojazd z drogi projektowanej na terenie 02KL,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
f) pozostawia siê do dalszej eksploatacji przebiegaj¹c¹ sieæ kanalizacji sanitarnej,
g) pozosta³e  zgodnie z § 7 i 8.
15. Teren oznaczony symbolem 15NOp, obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki nr 19/6 o powierzchni oko³o 0,01 ha,
funkcja: teren infrastruktury technicznej  istniej¹cej
przepompowni cieków,
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
pozostawia siê w dotychczasowym sposobie u¿ytkowania,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
drogi gminnej i 16ZI,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
16. Teren oznaczony symbolem 16ZI, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 19/6 o powierzchni oko³o 0,03 ha,
funkcja: teren zieleni izolacyjnej,
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ izolacyjn¹ o charakterze naturalnym  dopuszcza siê naturaln¹ sukcesjê drzew i krzewów,
c) ustala siê mo¿liwoæ dojazdu do przepompowni
cieków na terenie 15NOp,
d) pozostawia siê do dalszej eksploatacji przebiegaj¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej i kabel elektroenergetyczny n.n.,
ustalenia w zakresie komunikacji  umo¿liwiæ wjazd
na teren z drogi gminnej Ustka  Wodnica.
17. Teren oznaczony symbolem 17EE, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 0,01 ha,
funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa,
zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
ustala siê lokalizacjê s³upowej stacji transformatorowej na ¿erdzi pojedynczej typu STSRu-20/250,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
04KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15 kV.
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18. Teren oznaczony symbolem 18NOp, obejmuj¹cy
czêæ dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,01 ha,
funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana przepompownia cieków,
zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
urz¹dzenia pompowni instalowaæ w zbiorniku podziemnym, z wy³¹czeniem szafki steruj¹cej. Teren wygrodziæ,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
08KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
19. Teren oznaczony symbolem 19ZI, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,02 ha,
funkcja: teren zieleni izolacyjnej,
zasady i warunki podzia³u terenu: nie przewiduje siê,
zagospodarowanie terenu, warunki urbanistyczne
i kszta³towanie zabudowy, u¿ytkowanie:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê na terenie wprowadzenie nasadzeñ zieleni izolacyjnej,
c) ustala siê pokrycie terenu nawierzchni¹ trawiast¹,
wzmocnion¹,
d) dopuszcza siê na terenie postój pojazdów osobowych,
ustalenia w zakresie komunikacji  dojazd z terenu
07KX,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) pozostawia siê do dalszej eksploatacji kabel energetyczny, biegn¹cy wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z
terenem 4MN.
20. Teren oznaczony symbolem 01KW, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 7 o powierzchni oko³o 1,68 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) pozostawia siê w dotychczasowym sposobie u¿ytkowania i w istniej¹cych liniach rozgraniczenia,
b) uznaje siê za celowe budowê skrzy¿owania skanalizowanego w miejscu w³¹czenia projektowanych
ci¹gów komunikacyjnych 03KL i 04KD, obs³uguj¹cych zabudowê mieszkaniow¹,
ustalenia w zakresie komunikacji: istniej¹ca droga wojewódzka nr 203,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
21. Teren oznaczony symbolem 02KL, obejmuj¹cy czêci dzia³ek o numerach: 350 i 19/6 o powierzchni ok.
0,10 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi lokalnej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
c) ustala siê wydzielenie w przekroju poprzecznym
pasa dla ruchu rowerów,
ustalenia w zakresie komunikacji: po³¹czenie drogi
wojewódzkiej nr 203 z drog¹ gminn¹ Ustka  Wodnica, obs³uguj¹ce powstaj¹c¹ i projektowan¹ zabudowê mieszkaniow¹,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
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d) adaptuje siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹ce
uzbrojenie techniczne na terenie,
e) pozosta³e, zgodnie z § 7 i 8.
22. Teren oznaczony symbolem 03KL, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,07 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi lokalnej i w³¹czenia do drogi wojewódzkiej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 15,0 m,
c) ustala siê nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej
wzd³u¿ granicy z terenem 6MN/U,
d) ustala siê wydzielenie w przekroju poprzecznym
pasa dla ruchu rowerów,
ustalenia w zakresie komunikacji: droga z kierunku
Ustka  Lêdowo do drogi wojewódzkiej nr 203, obs³uguj¹ca projektowan¹ i istniej¹c¹ zabudowê,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
e) ustala siê prze³o¿enie na teren kabla elektroenergetycznego z terenu 4MN,
f) pozosta³e zgodnie z § 7 i 8.
23. Teren oznaczony symbolem 04KD, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 349 o powierzchni oko³o 0,7 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 12,0 m
wzd³u¿ ogrodów dzia³kowych i 8,0 m w pozosta³ej
czêci,
c) ustala siê miejsce w³¹czenia do drogi wojewódzkiej przy granicy terenu 7ZI, w miejscu wskazanym
na rysunku planu,
d) dopuszcza siê postój samochodów osobowych na
terenie, od strony ogrodów dzia³kowych,
e) ustala siê nasadzenie zieleni wysokiej od strony
ogrodów dzia³kowych,
ustalenia w zakresie komunikacji: obs³uga terenów
08MN/U, 09MN i ogrodów dzia³kowych,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
f) ustala siê skablowanie pozosta³ego odcinka linii napowietrznej 15 kV od granicy z terenem 05KX do
granicy opracowania, w kierunku stacji transformatorowej wodnica-ogrody,
g) pozosta³e zgodnie z § 7 i 8.
24. Teren oznaczony symbolem 05KX, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 287/11 o powierzchni oko³o 0,08 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo-jezdnego,
b) ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczenia 8,0 m,
c) ustala siê zachowanie starodrzewia w granicach terenu,
ustalenia w zakresie komunikacji: po³¹czenie dróg
projektowanych na terenach 02KL i 04KD,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
d) ustala siê lokalizacjê prze³o¿onego odcinka istniej¹cego kabla, biegn¹cego pó³nocno-zachodnim
skrajem terenu 9MN do s³upa oraz skablowanie pozosta³ego odcinka linii napowietrznej 15kV od s³upa do granicy z terenem 04KD, pozosta³e zgodnie
z § 7 i 8.

25. Teren oznaczony symbolem 06KD, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,07 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczenia 10,0 m,
ustalenia w zakresie komunikacji: obs³uga terenów
6MN i dojazd do dzia³ek poza obszarem planu,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 7 i 8.
26. Teren oznaczony symbolem 07KX, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,07 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszo  jezdnego,
b) ustala siê podstawow¹ szerokoæ ci¹gu 8,0 m,
ustalenia w zakresie komunikacji: obs³uga terenów
4MN i 5UT,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) pozostawia siê do dalszej eksploatacji kabel energetyczny biegn¹cy wzd³u¿ granicy z terenem 4MN,
pozosta³e  zgodnie z § 7 i 8.
27. Teren oznaczony symbolem 08KDp, obejmuj¹cy czêæ
dzia³ki nr 2/7 o powierzchni oko³o 0,06 ha,
funkcja: teren komunikacji,
ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie wykonanie pêtli nawrotowej
dla autobusów podmiejskich i stanowisk postojowych dla samochodów ciê¿arowych,
b) ustala siê zakaz trwa³ej zabudowy, mo¿liwe jest
wzniesienie na terenie wiaty przystankowej i urz¹dzeñ ma³ej architektury,
c) ustala siê nasadzenie zieleni izoluj¹cej od zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
ustalenia w zakresie komunikacji: pêtla nawrotowa
i plac postojowy,
ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 8 i 9.
Rozdzia³ 3
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 10
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê u¿ytki rolne kl. IV, V i VI, o ³¹cznej powierzchni 2,2 ha, wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego, po³o¿one w obrêbie
Wodnica.
§ 11
Do czasu realizacji funkcji ustalonych w zmianie planu
poszczególne tereny pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
§ 12
Ustala siê stawkê w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 13
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchyla siê ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania
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Przestrzennego miasta Ustki, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr I/7/92 Rady Gminy w Ustce z dnia 24 stycznia 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1992 r. Nr 6, poz. 46).

b) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie zmienianego planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 14

§ 15

1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
a) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3356 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 14,76 z³

