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1294
UCHWA£A Nr VII/146/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Kartuskiej  czêci zachodniej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Kartuskiej  czêci zachodniej w miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 13 terenów (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001
do 013) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich
przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
Us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
33  us³ugi
Administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody

zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
62  zieleñ dostêpna
Parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH.
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
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na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
miast wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu

§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc postojowych

Uwagi

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

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

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

Lp.

6.
7.
8.

Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry

15.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

20.
21.

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

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5

10 studentów

MIN 1,5

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych

Rzemios³o us³ugowe

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

2

100 m pow.
u¿ytkowej

MIN 3

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
strefa us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ul. Kartuskiej (013-83) poprzez
istniej¹cy zjazd poprzedzony pasem wy³¹czenia
oraz od ulic projektowanych poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do proj. kanalizacji sanitarnej, a do czasu
jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê przeznaczenie fragmentu terenu pozostaj¹cego w granicach planu na zieleñ izolacyjn¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
strefa us³ugowo  mieszkaniowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa mieszkaniowa.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  20%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ul. Kartuskiej (013-83) poprzez
istniej¹cy zjazd poprzedzony pasem wy³¹czenia
oraz od ulic projektowanych poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ul. Kartuskiej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-
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STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê przeznaczenie terenu na zieleñ izolacyjn¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
zieleñ dostêpna  las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej
infrastruktury technicznej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,23 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
strefa us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  30%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Kartuskiej (013-83) wy³¹cznie
poprzez jezdniê serwisow¹,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do proj. kanalizacji sanitarnej, a do czasu
jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony po³udniowej.
b) zaleca siê przeznaczenie terenu na zieleñ izolacyjn¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 005 2. POWIERZCHNIA 0,015 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
strefa us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  30%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd poprzez istniej¹cy zjazd z ul. Kartuskiej (013-83) wspólny dla dwóch nieruchomoci,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do proj. Kanalizacji sanitarnej, a do czasu
jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony po³udniowej.
b) zaleca siê wykorzystanie terenu na zieleñ izolacyjn¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi:
a) zasadniczy dojazd od strony pó³nocnej spoza
granic planu; obs³uga terenu od strony ul. Kartuskiej (013-83) wy³¹cznie poprzez jezdniê serwisow¹.
b) dopuszcza siê zjazdy do stacji paliw z ul. Kartuskiej (013-83) z jezdni g³ównej.
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren o niekorzystnych warunkach geologiczno 
gruntowych i wysokim poziomie wód gruntowych.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na
styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83).
c) lokalizacja obiektów kubaturowych wymaga poprzedzenia ekspertyz¹ geotechniczn¹.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi:
a) zasadniczy dojazd od strony pó³nocnej spoza granic planu; obs³uga terenu od strony ul. Kartuskiej
(013-83) wy³¹cznie poprzez jezdniê serwisow¹,
b) dopuszcza siê zjazdy do stacji paliw z ul. Kartuskiej (013-83) z jezdni g³ównej.
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
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3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na
styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 strefa us³ugowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bez
mo¿liwoci rozbudowy.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Kartuskiej (013-83) poprzez jezdniê serwisow¹ oraz od ulic projektowanych poza
granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do proj. kanalizacji sanitarnej, a do czasu
jej realizacji do zbiorników bezodp³ywowych,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony po³udniowej.
b) zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na
styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41 strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
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3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic projektowanych poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków z mieszkaniami winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci ul. Kartuskiej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ul. Kalinow¹ z ul. Kartusk¹ po ladzie ul. Kalinowej (istniej¹ce wydzielenie geodezyjne ul. Kalinowej)
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na
styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 strefa us³ugowo  mieszkaniowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa mieszkaniowa.
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 2,5 kondygnacji,
maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic projektowanych poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Minimum 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ul. Kartuskiej.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) teren integralnie zwi¹zany z s¹siednim od strony pó³nocnej.
b) zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej na
styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 zieleñ dostêpna

Poz. 1294

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie pasma zieleni wysokiej na styku z ulic¹ Kartusk¹ (013-83)
b) dojazd od strony pó³nocnej spoza granic planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81 Ulica lokalna L1/2 (jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu).
Szerokoæ pasa ruchu 3,0 m.
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2214
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 17,41 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G2/2 (dwie jezdnie, dwa pasy ruchu)  ul.
Kartuska.
Szerokoæ pasa ruchu 3,5 m. Trasa rowerowa g³ówna.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 35,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Czêæ terenu w strefie ochrony archeologicznej. Przed
przyst¹pieniem do prac ziemnych zawiadomiæ Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
2) ochrona istniej¹cego zadrzewienia z dopuszczeniem
wycinki w celach: zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu, niezbêdnych rozwi¹zañ technicznych, zapewnienia powi¹zañ z przyleg³ymi terenami, prowadzenia infrastruktury technicznej oraz niezbêdnych ciêæ
sanitarnych,
3) projektowana rozbudowa wymaga wprowadzenia
rodków technicznych i biologicznych, ograniczaj¹cych oddzia³ywanie na s¹siednie tereny chronione
wed³ug wytycznych zawartych w ocenie wp³ywu na
rodowisko.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przez teren przebiegaj¹ linie elektroenergetyczne 110kV
wraz ze strefami bezpieczeñstwa  jak na rysunku planu.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) Stawka procentowa 0%,
b) Szerokoæ pasa dziel¹cego jezdnie  minimum
2,0 m,
c) Liczba zjazdów do istniej¹cego zainwestowania
ograniczona przez wspólne zjazdy do minimum
dwóch posesji,
d) Liczba zjazdów do terenów przeznaczonych pod
now¹ zabudowê ograniczona wy³¹cznie do:
 wjazdu i wyjazdu na/ze stacji paliw na wysokoci terenu 006-41 lub terenu 007-41,
 zjazdów na jezdniê serwisow¹,
 zjazdów na ulice wewnêtrzne,
e) Zjazdy poprzedzone powinny byæ pasem wy³¹czeñ,
f) Wyklucza siê zjazdy do pojedynczych nieruchomoci,
g) Skrzy¿owania o pe³nych relacjach z nastêpuj¹cymi ulicami:
 skrzy¿owanie z ulic¹ Otomiñsk¹  tzw. Now¹
Kalinow¹,
 skrzy¿owanie z ulic¹ zbiorcz¹ biegn¹c¹ wzd³u¿
istniej¹cej linii wysokiego napiêcia 110kV,
 skrzy¿owanie z ulic¹ Nowatorów i jej przed³u¿eniem na po³udnie,
 skrzy¿owanie w rejonie ulicy Stok³osy,
 skrzy¿owanie w rejonie ulicy Bysewskiej i ulicy Smêgorzyñskiej,
 skrzy¿owanie na granicy z gmin¹ ¯ukowo,
h) Skrzy¿owania o ograniczonych relacjach wy³¹cznie do prawych skrêtów z nastêpuj¹cymi ulicami:
 skrzy¿owanie z ulic¹ Fabryczn¹,
 skrzy¿owanie z ulic¹ lokaln¹ 012-81.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: zagospodarowanie w strefie bezpieczeñstwa
linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110
kV zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) Zalecany typ przekroju drogi (cie¿ki) rowerowej  jednostronna dwukierunkowa,
b) Droga rowerowa prowadzona po po³udniowej
stronie ulicy od granicy z gmin¹ ¯ukowo do ul.
Nowatorów, od ul. Nowatorów do wêz³a z Obwodnic¹ Trójmiasta po stronie pó³nocnej,
c) Formê skrzy¿owañ z ulicami wg pkt 10.1 lit.g
zaleca siê z wysp¹ centraln¹,
d) Przed wyjazdami i zjazdami z jezdni g³ównej ulicy zaleca siê stosowanie pasów wy³¹czeñ,
e) Zalecana szerokoæ pasa rozdzielaj¹cego  minimum 4,0 m,
f) Przystanki autobusowe za skrzy¿owaniami,
g) W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy zaleca siê lokalizacjê jezdni serwisowych bezporednio obs³uguj¹cych przyleg³e tereny. Jezdnie te zaleca
siê lokalizowaæ na wysokoci terenów: 002-31,
004-33, 006-41, 007-41, 008-33 oraz na odcinku
miêdzy skrzy¿owaniem w rejonie linii wysokiego napiêcia 110kV i skrzy¿owaniem z ulic¹ Otomiñsk¹.
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1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Kartuskiej
 czêci zachodniej w miecie Gdañsku w skali 1:2000
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych sposobach zagospodarowania,
3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej.

UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Ostaszewie
z dnia 17 grudnia 2002 r.

§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XII/93/90 Miejskiej
Rady Narodowej w Gdañsku z dnia 1 marca 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z dnia 16 maja 1990 r.
Nr 12, poz. 81),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Jasieñ w Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XLI/281/92 Rady Miasta Gdañska z dnia 17 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia
11 czerwca 1991 r. Nr 13, poz. 69),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Kokoszki jedn. A-B w Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z dnia 26 lipca 1991 r. Nr 13, poz. 105),
4) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Kokoszki jedn. G-H w Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXIV/134/91 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. z dnia 26 lipca 1991 r. Nr 13, poz. 105),
5) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 30 wrzenia 1993 r.
Nr 18, poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu na terenie Gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147, poz. 1231
z12 wrzenia 2002 r. z pó.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718 z pó.zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane:
 na placu wyznaczonym jako targowisko wiejskie
w Ostaszewie  dzia³ka nr 445/1.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu
mo¿e odbywaæ siê na imprezach na otwartym powietrzu i za zezwoleniem na terenie:
 placu przy Orodku Kultury w Ostaszewie (z wy³¹czeniem imprez organizowanych dla dzieci
i m³odzie¿y),
 na boiskach sportowych oraz wyznaczonych miejscach tylko w przypadku organizowania okolicznociowych imprez oraz do¿ynek na poszczególnych So³ectwach, z wy³¹czeniem imprez organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ostaszewo.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XL/133/98 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz
prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Ostaszewo
E. Sosin
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UCHWA£A Nr IX/40/2003
Rady Gminy Ostaszewo
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 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136 ust 1 i 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1591 z pón. zm) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Przychody
Plan 4.700,Wykonanie 2.546,- stanowi to 54,2% wykonania do planu
2. Wydatki
Plan 8.000,Wykonanie 5.018,- stanowi to 62,7% wykonania do planu
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok w nastêpuj¹cych kwotach:
I. Dochody ogó³em:
Plan 5.257.417,Wykonanie 5.201.877,- stanowi to 98,9% wykonania planu
W tym:
1. Subwencje pañstwa:
Plan 2.660.086,Wykonanie 2.660.086,- stanowi to 100% planu do
wykonania
2. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ administracji rz¹dowej zlecone
gminie:
Plan 458.199,Wykonanie 457.835,- stanowi to 99,9% wykonania do planu
3. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ gminy
Plan 516.636,Wykonanie 512.794,- stanowi to 97,7% wykonania do planu
4. Dochody w³asne gminy uzyskane z ró¿nych róde³
Plan 1.622.496,Wykonanie 1.571.162,- stanowi to 96,8% wykonania do planu
II. Wydatki ogó³em:
Plan 5.157.417,Wykonanie 4.801.908,- stanowi to 93,1% wykonania do planu
W tym:
1. Wydatki bie¿¹ce:
Plan 4.316.826,Wykonanie 4.132.816,- stanowi to 95,7% wykonania do planu
2. Wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne)
Plan 840.591,Wykonanie 669.092,- stanowi to 79,6% wykonania do planu
3. Wydatki bie¿¹ce zadañ administracji rz¹dowej zlecone gminie
Plan 458.199,Wykonanie 457.835,- stanowi to 99,9% wykonania do planu
§2
Przyjmuje siê sprawozdanie z realizacji przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska za
2002 rok.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin
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UCHWA£A Nr IX/43/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie inkasa na terenie so³ectw gminy Ostaszewo
z tytu³u ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku
rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci,
oraz za wystawianie wiadectw miejsca pochodzenia
zwierz¹t.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z pón. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682), art. 6 ust. 12 i art. . 14 pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm. (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku lenego, podatku rolnego, oraz op³at za wydawanie
wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t.
§2
Ustala siê, i¿ inkasentami na terenie gminy Ostaszewo
s¹ so³tysi.
§3
Wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów z inkaso dla
poszczególnych podatków i op³at ustala siê procentowo:
I  Inkaso od zainkasowania kwot ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego, podatku lenego, wynosi 4%.
II  Inkaso od op³at za wystawienia wiadectw miejsca
pochodzenia zwierz¹t wynosi 20% zebranej kwoty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ostaszewo.

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami:
2) gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Ostaszewo;
3) Wójta  nale¿y rozumieæ Wójt Gminy Ostaszewo:

§5
Trac¹ moc uchwa³a Nr XXXIX/154/2002 Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie poboru
podatków wchodz¹cych w sk³ad ³¹cznego zobowi¹zania
podatkowego podatku: rolnego, lenego i od nieruchomoci osób fizycznych.

ROZDZIA£ II
Zasady nabywania nieruchomoci
do gminnego zasobu nieruchomoci

§6

§5

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

1. W granicach okrelonych planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostaszewo Wójt Gminy mo¿e nabywaæ nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ
lub pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym osób prawnych do gminnego zasobu na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ GMINY.
2. Cena nabycia nieruchomoci nie mo¿e przewy¿szaæ
wartoci ustalonej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy mo¿e nabywaæ nieruchomoci w drodze przetargu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

1298
UCHWA£A Nr VII/36/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomociami
stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 i 4, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z 1996 r. Nr 13 poz. 74
z pó. zm.); 34 ust. 6 art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7
i ust. 3, art. 70 ust. 3. art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U
Nr 46 z 2000 r. poz. 543) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwa³a ma na celu racjonalnego gospodarowania
nieruchomoci stanowi¹cymi gminny zasób nieruchomoci.
2. Podstawê gospodarowania nieruchomoci stanowi
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ostaszewo oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostaszewo.
§2
Obrót nieruchomociami nastêpuje na podstawie
umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i innych tytu³ów prawnych.
§3
1. Gospodarowanie nieruchomociami, wchodz¹cymi w
sk³ad gminnego zasobu nieruchomociami, polega w
szczególnoci na sprzeda¿y, oddawaniu w u¿ytkowanie wieczyste, najem lub dzier¿awê, u¿yczeniu i oddawaniu w trwa³y zarz¹d.
2. Przedmiotem sprzeda¿y lub oddawaniu w u¿ytkowanie wieczyste nie mog¹ byæ nieruchomoci niezbêdne
dla w³aciwego wykonywania zadañ gminy oraz pe³ni¹ce lub mog¹ce pe³niæ w przysz³oci wa¿ne funkcje
zwi¹zane z interesem spo³ecznym.

ROZDZIA£ III
Zasady sprzeda¿y nieruchomoci
i oddawanie ich w u¿ytkowanie wieczyste.
§6
1. Gospodarowanie nieruchomociami stanowi¹cymi
w³asnoæ Gminy Ostaszewo odbywa siê w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lub, po dwóch przetargach nieskutecznych, mo¿e nast¹piæ w drodze bez przetargowej wg nastêpuj¹cych
zasad:
a) nieruchomoci nie zabudowane s¹ zbywane w formie sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowanie wieczyste:
b) nieruchomoci zabudowane, je¿eli nie s¹ u¿ytkowane oraz brak jest mo¿liwoci ich zagospodarowania
przez gminê, powinny byæ typowane do zbycia w
formie sprzeda¿y zabudowañ wraz ze sprzeda¿¹
gruntu lub oddaniem go w u¿ytkowanie wieczyste;
3. Przy sprzeda¿y nieruchomoci w drodze bezprzetargowej cenê nieruchomoci ustala siê w wysokoci nie
ni¿szej ni¿ jej wartoæ.
§7
1. Oddaj¹c nieruchomoæ w u¿ytkowanie wieczyste Wójt
Gminy okrela w umowie sposób i termin zagospodarowania nieruchomoci.
2. Stawka procentowa pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej wynosi
25% ceny gruntu.
3. Wysokoæ stawek procentowych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego jest uzale¿niona, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomociami, od
okrelonego w umowie celu, na jaki nieruchomoæ
zosta³a oddana.
4. W przypadku zbywania nieruchomoci na rzecz najemców, nabywcy zobowi¹zani s¹ do pokrycia kosztów dokumentacji niezbêdnej do zbycia nieruchomoci.
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§9

1. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy mog¹ byæ
przez Wójta Gminy przekazywane komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej i stowarzyszeniom, dzia³aj¹cym na terenie
gminy, w trwa³y zarz¹d, najem, dzier¿awê lub u¿yczenie.
Warunki korzystania z nieruchomoci oddanej w najem, dzier¿awê lub u¿yczenie okrela umowa pomiêdzy Wójtem Gminy a kierownictwem jednostki organizacyjnej lub stowarzyszenia.
ROZDZIA£ IV
U¿ytkowanie, dzier¿awa, najem
oraz inne tytu³y prawne w³adania nieruchomociami
§ 10
1. Wójt mo¿e przekazywaæ nieruchomoci osobom prawnym i osobom fizycznym w u¿ytkowanie, dzier¿awê,
najem lub udostêpniaæ je na podstawie innych tytu³ów prawnych.
2. Warunki i op³aty z tytu³u korzystania z nieruchomoci
gruntowych okrela Wójt w ofercie przetargowej.
3. W przypadku zastosowania trybu bezprzetargowego
warunki i op³aty ustala Wójt w drodze negocjacji.
4. W przypadku przekazania nieruchomoci zabudowanych, wymagaj¹cych nak³adów na remont, przebudowê, rozbudowê, czas trwania umów winien byæ ustalony przy uwzglêdnieniu wymaganej wielkoci nak³adów.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§ 11
Zasady sprzeda¿y mieszkañ i budynków komunalnych
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y.
§ 12
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Ostaszewo NrVII/29/
99 z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ gminy.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ostaszewo.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Ostaszewie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin

1299
UCHWA£A Nr VII/37/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 usta-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) oraz art. 21 ust. 2
pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
Rada Gminy Ostaszewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasoby polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne;
b) za lokale socjalne.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹
i elektryczn¹.
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at, tj. op³at
za dostawê do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce i podwy¿szaj¹ce stawki
czynszu wed³ug za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoju, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a
siê powierzchni balkonów, tarasów, szaf i schowków w
cianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek
przeznaczonych do przechowywania opa³u.
§6
Stawka czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej ustala z uwzglêdnieniem zasad zawartych w niniejszej uchwale Wójt Gminy.
§7
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.
§8
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, je¿eli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
uchwa³y.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, wysokoæ czynszu podwy¿sza siê o 30%.

Dziennik Urzêdowy
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§9

1300

Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy.

UCHWA£A Nr VII/102/03
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 maja 2003 r.

§ 10
1. Wynajmujacy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu, najpóniej na miesi¹c naprzód na koniec m-ca kalendarzowego.
2. Podwy¿ka czynszu oraz innych op³at za u¿ywanie lokalu z wyj¹tkiem op³at niezale¿nych od w³aciciela nie
mog¹ w danym roku przekroczyæ redniorocznego
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em
w minionym roku w stosunku do roku poprzedzaj¹cego rok miniony nie wiêcej ni¿ o:
1) 50%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu nie przekracza 1% wartoci odtworzeniowej,
2) 25%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu jest wy¿sza
ni¿ 1% i nie przekracza 2% wartoci odtworzeniowej,
3. Podwyzszenie czynszu i innych op³at za u¿ywanie lokalu mieszkalnego zgodnie z zasadami ujêtymi w pkt 2
mo¿e byæ dokonywana nie czêciej ni¿ co 6 m-cy.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ostaszewo.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
E. Sosin
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/37/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 12 marca 2003 r.
Czynniki dodatkowe wp³ywaj¹ce na poziom czynszu
1. Kryteria stanowi¹ce podstawê do obni¿enia stawki:
a) budynek ze wzglêdu na okres eksploatacji kwalifikuje siê do remontu  zmniejszenie stawki czynszu
o 10%,
b) po³o¿enie lokalu w budynku ze wzglêdu na nas³onecznienie niekorzystne  zmniejszenie stawki o 10%,
c) WC lub woda poza lokalem mieszkalnym  zmniejszenie stawki o 10%,
d) ciemna kuchnia lub pokój w lokalu mieszkalnym o
10%.
2. Kryteria stanowi¹ce podstawê do podwy¿szenia stawki
bazowej:
a) po³o¿enie budynku w strefie wsi Ostaszewo i Nowa
Kocielnica podwy¿szenie stawki o 10%,
b) po³o¿enie lokalu w budynku jednorodzinnym  podwy¿szenie stawki bazowej o 10%,
c) wyposa¿enie lokalu w centralne ogrzewanie z kot³owni  podwy¿szenie stawki o 10%.
3. W przypadku wyst¹pienia ³¹cznie kilku kryteriów podwy¿szaj¹cych i lub obni¿aj¹cych stawki procentowe
podlegaj¹ zsumowaniu.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Sopotu z dnia
6 grudnia 2002 r. Nr III/22/2002 w sprawie okrelenia
wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23
poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 19 pkt 1
lit. a) oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.
2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje
§1
W uchwale Rady Miasta Sopotu z dnia 6 grudnia 2002 r.
Nr III/22/2002 w sprawie okrelenia wysokoci dziennych
stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw
dotycz¹cych tej op³aty na obszarze miasta Sopotu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do poboru op³aty targowej na targowisku miejskim oraz na obszarze wokó³ targowiska ograniczonego ulicami: Jana z Kolna, Polna oraz drog¹ je ³¹cz¹c¹ w miejscach do tego wyznaczonych, wyznacza siê NON STOP Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1301
UCHWA£A Nr VIII/57/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania i ustalania
polityki czynszowej najmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pon. zm.) oraz
art. 8 pkt 1, art. 21 ust. 2 pkt 4 i w zwi¹zku z art. 21 ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z pón. zm.)  Rada
Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1301
§1

Gmina Szemud wynajmuje lokale mieszkalne osobom
spe³niaj¹cym kryteria okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ oraz
ustala zasady okrelania stawki czynszu w oparciu o kryteria wskazane niniejsz¹ uchwa³¹.
§2
Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
sk³adaj¹ wniosek  podanie do Wójta Gminy Szemud.
§3
Wnioskodawca w dniu z³o¿enia wniosku o lokal mieszkalny winien spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
1) byæ zameldowanym na pobyt sta³y na terenie gminy Szemud co najmniej 5 lat przed dat¹ z³o¿enia
wniosku, nie dotyczy to nauczycieli ubiegaj¹cych siê
o mieszkanie na czas pozostawania w stosunku pracy w szko³ach na terenie gminy Szemud,
2) zamieszkiwaã w lokalu, w którym na jednà uprawnionà osobæ przypada nie wiæcej niý 5 m² powierzchni pokoi,
3) gdy zameldowany jest w lokalu, do którego tytu³
prawny posiada inna osoba, kryterium powierzchniowego nie stosuje siê,
4) redni dochód miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku nie przekracza 120% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie sk³adaj¹cym siê z wiêkszej iloci osób,
5) nie posiadaæ tytu³u prawnego do innego lokalu
mieszkalnego
§4
O lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w budynku szkolnym
mo¿e ubiegaæ siê tylko nauczyciel lub pracownik zatrudniony w szkole na terenie gminy Szemud.

mud uwzglêdniaj¹c czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce ich wartoæ u¿ytkow¹ w szczególnoci:
1) po³o¿enie budynku wzglêdem siedziby Gminy i skomunikowania miejscowoci z Gmin¹, w której lokal
jest po³o¿ony,
2) po³o¿enie lokalu w budynku,
3) wyposa¿enie budynku w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,
4) ogólny stan techniczny budynku,
2. Wykaz czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych
stawkê czynszu okrela tabela Nr 1 stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§7
Zmiany stawek czynszu mog¹ byæ dokonywane dwa
razy do roku w terminach:
1) w miesi¹cu czerwcu z tytu³u zmiany stawki bazowej,
2) od stycznia danego roku w przypadku wykonania
robót remontowo-modernizacyjnych poprawiaj¹cych stan techniczny lokalu mieszkalnego.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Szemud.
§9
Traci moc uchwa³a Nr VII/48/2003 z dnia 29 kwietnia
2003 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i pomieszczenia przynale¿ne
do lokalu mieszkalnego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

§5
Osoby nie spe³niaj¹ce kryteriów przewidzianych w § 3
mog¹ ubiegaæ siê o najem lokalu w przypadkach losowych (np. klêski ¿ywio³owe, katastrofa, po¿ar lub inne
zdarzenia losowe).

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/57/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 3 czerwca 2003 r.

§6
2

1. Stawki czynszu na 1 m powierzchni u¿ytkowej lokalu
stanowi¹cego w³asnoæ Gminy ustala Wójt Gminy SzeTABELA OCZYNSZOWAÑ MIESZKAÑ
Stan wyposa¿enia
mieszkañ w instalacje
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mieszkanie wyposa¿one w w.c.
z ³azienk¹, c.o. lub ogrzewanie eta¿owe.
Mieszkanie wyposa¿one w w.c.
z ³azienk¹ bez ogrzewania c.o. lub eta¿owego.
Mieszkanie wyposa¿one tylko w w.c. lub tylko
w ³azienkê.
Mieszkanie wyposa¿one tylko w instalacjê
wod. – kanalizacyjn¹.
ogó³em

Stawka
bazowa
czynszu
...............

Po³o¿enie budynku
1.
Korzystne
+10

2. Niekorzystne
-10

Po³o¿enie mieszk.
w budynku
4. Nieko3. Korzystne
rzystne
+10
-10

Stan techniczny
w budynku
5.
6. Poni¿ej
dobry
przeciêtnej
+10
-10

100
85
70
55

korzystne po³o¿enie budynku  korzystne po³o¿enie w gminie, w miejscowoci, dobre po³¹czenie komunikacyjne,
niekorzystne po³o¿enie budynku  w miejscowoci na peryferiach, s³aba komunikacja,
korzystne po³o¿enie mieszkania w budynku  po³o¿one na parterze, I i II piêtrze, nas³onecznione,
niekorzystne po³o¿enie mieszkania w budynku  mieszkanie ciemne, wilgotne,
dobry stan techniczny budynku  budynek niedawno remontowany np. wymieniony dach, okna w mieszkaniu,
poni¿ej przeciêtny stan techniczny  budynek o du¿ym stopniu zniszczeniu, wymagaj¹cy remontu.
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UCHWA£A Nr VII/53/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

KOMUNIKAT Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/282/2001 Rady
Gminy Szemud z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych
szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na
terenie Gminy Szemud.

w sprawie iloci, rodzaju i rozmieszczenia rodków
i urz¹dzeñ ratunkowych dla poszczególnych kategorii
statków oraz w sprawie minimalnego zestawu urz¹dzeñ
nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych dla
tych statków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. . 90 ust. 1,
3 i 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Gminy
Szemud uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie § 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:

§1
Uchyla siê dotychczasow¹ treæ § 1 uchwa³y Nr XXXIII/
282/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lipca 2001 r. w
sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie Gminy Szemud.
§2
Paragraf 1 uchwa³y otrzymuje nowe brzmienie o treci:
1. Niepubliczne szko³y podstawowe (o uprawnieniach
szkó³ publicznych) prowadzone na terenie Gminy Szemud otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy dotacjê na ka¿dego
ucznia w wysokoci kwoty przewidzianej na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szko³y w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Szemud powiêkszonej o 15%, jednak nie wiêcej ni¿ 100%
wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przeliczeniu na
1 ucznia w szko³ach podstawowych prowadzonych
przez Gminê Szemud.
2. Niepubliczne gimnazja (o uprawnieniach szkó³ publicznych) prowadzone na terenie Gminy Szemud otrzymuj¹
z bud¿etu Gminy dotacjê na ka¿dego ucznia w wysokoci kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szko³y w czêci owiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminê Szemud.
3. Oddzia³y klas O w niepublicznych szko³ach podstawowych otrzymuj¹ z bud¿etu Gminy Szemud dotacjê
na ka¿de dziecko w wysokoci 100% wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w oddzia³ach klas O w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Gminê Szemud.
4. Kwoty dotacji (ogó³em) o których mowa w ust. 1,2 i 3
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w taki sposób, ¿e koñcówkê 0,50 z³ i mniej pomija siê, za pow. 0,50 z³ zaokr¹gla siê w górê.
§3
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

§1
Okrela siê:
1) iloæ, rodzaj i rozmieszczenie rodków ratunkowych dla
poszczególnych kategorii statków okrelonych w § 7
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13
grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków
bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez statki (Dz. U. Nr
222, poz. 1867), zwanego dalej rozporz¹dzeniem,
2) minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych
i rodków sygna³owych dla statków, o których mowa
w pkt 1,
§2
Przez rodzaje ¿eglugi, w zale¿noci od których ustalono wyposa¿enie statków w rodki i urz¹dzenia ratunkowe oraz minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych, nale¿y rozumieæ rodzaje
¿eglugi okrelone w przepisach rozporz¹dzenia.
§3
1. Statki powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia i rodki
ratunkowe zgodnie z niniejszym komunikatem.
2. Wyposa¿enie statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe ustala siê w zale¿noci od kategorii, do której zgodnie z rozporz¹dzeniem zosta³ zaliczony statek, od typu
statku i od rodzaju ¿eglugi, któr¹ statek uprawia.
3. Wyposa¿enie poszczególnych kategorii statków w
rodki i urz¹dzenia ratunkowe okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszego komunikatu.
§4
W ¿egludze krajowej wprowadza siê nastêpuj¹cy podzia³ statków pasa¿erskich odpowiednio do odbywanych
podró¿y:
klasa A  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich w
rejonie ¿eglugi poza B, C i D;
klasa B  oznacza ¿eglugê przybrze¿n¹ w obszarze dzia³ania s³u¿by poszukiwawczo-ratowniczej;
klasa C  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich, gdzie
prawdopodobieñstwo przekroczenia znacz¹cej wysokoci fali równej 2,5 m jest mniejsze ni¿ 10% w okrelonych
dla ¿eglugi porach roku przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:
 odleg³oæ od miejsca schronienia nie przekracza 15
mil morskich,
 odleg³oæ od linii brzegu morskiego nie przekracza
5 mil morskich,
 rejon objêty jest dzia³aniem s³u¿by poszukiwawczoratowniczej;
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klasa D  oznacza ¿eglugê na obszarach morskich, gdzie
prawdopodobieñstwo przekroczenia znacz¹cej wysokoci fali równej 1,5 m jest mniejsze ni¿ 10% w okrelonych
dla ¿eglugi porach roku przy spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:
 odleg³oæ od miejsca schronienia nie przekracza 6
mil morskich,
 odleg³oæ od linii brzegu morskiego nie przekracza
3 mil morskich;
 rejon objêty jest dzia³aniem s³u¿by poszukiwawczo
ratowniczej.
§5
1. Armator obowi¹zany jest sporz¹dziæ plan rozmieszczenia rodków ratunkowych na statku.
2. Plan rozmieszczenia rodków ratunkowych, o których
mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora
Urzêdu Morskiego w S³upsku.
3. Z wymagañ, o których mowa w ust. 1 zwalnia siê statki wymienione w za³¹czniku nr 1 § 5, kategoria C2, typy
statków 4 do 7 oraz § 6, kategoria D, typy statków 5
do 8.
§6
Na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê na
morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnêtrznych
przed odcumowaniem nale¿y przeprowadziæ instrukta¿
dla pasa¿erów dotycz¹cy rozmieszczenia pasów ratunkowych, dróg ewakuacyjnych i miejsc zbiórek oraz zademonstrowaæ zak³adanie pasa ratunkowego. Powy¿sze nie
dotyczy rejsów, których czas trwania nie przekracza 30
minut.
§7
1. rodki ratunkowe znajduj¹ce siê na statku, poza wyposa¿eniem w przedmioty zwi¹zane z nimi konstrukcyjnie, powinny byæ wyposa¿one w przedmioty s³u¿¹ce do ratowania ¿ycia na morzu.
2. Wyposa¿enie ³odzi ratunkowych i ratowniczych oraz
tratw powinno byæ zgodne z przepisami miêdzynarodowymi, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Dopuszcza siê wyposa¿enie pneumatycznych tratw
ratunkowych dla statków w ¿egludze przybrze¿nej,
os³oniêtej i portowej zgodnie z Konwencj¹ SOLAS i Kodeksem LSA tak, jak dla statków pasa¿erskich odbywaj¹cych krótkie podró¿e miêdzynarodowe  SOLAS
B PACK.
§8
1. Ustala siê tablicê minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych dla
statków w ¿egludze portowej, os³oniêtej, przybrze¿nej
i miêdzynarodowej, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
2. Na ka¿dym statku powinien znajdowaæ siê zestaw urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych zgodny z tablic¹ wskazan¹ w ust. 1.
§9
1. Iloæ, rodzaj i rozmieszczenie urz¹dzeñ i rodków ratunkowych wyszczególnionych w za³¹czniku nr 1 z
zastrze¿eniem ust. 3, dla poszczególnych kategorii statków, a tak¿e minimalny zestaw urz¹dzeñ nawigacyj-
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nych, radiowych i rodków sygna³owych wyszczególniony w za³¹czniku nr 2 okrela dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku.
2. Wyszczególnione w za³¹cznikach nr 1 i 2 urz¹dzenia
i rodki ratunkowe oraz urz¹dzenia nawigacyjne, radiowe i rodki sygna³owe powinny odpowiadaæ wymaganiom okrelonym w przepisach instytucji klasyfikacyjnych.
3. Rodzaj i iloæ urz¹dzeñ i rodków ratunkowych dla statków pasa¿erskich (w tym dla pasa¿erskich jednostek
szybkich) oraz pozosta³ych statków o pojemnoci brutto powy¿ej 500 w ¿egludze miêdzynarodowej okrelaj¹ wymagania Konwencji SOLAS i kodeksów IMO.
4. Ilekroæ wyposa¿enie w rodki ratunkowe uzale¿nione
jest od d³ugoci statku, przyjmuje siê jego d³ugoæ pomiarow¹ okrelon¹ przepisami Miêdzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemnoci statków z 1969 r.
§ 10
Znajduj¹ce siê na statku niesprawne, a nie wymagane
przez za³¹czniki do niniejszego komunikatu rodki ratunkowe, urz¹dzenia lub wyposa¿enie musz¹ byæ wyranie
oznaczone jako niezdatne do u¿ytku. Dyrektor Urzêdu
mo¿e poleciæ usuniêcie w/w przedmiotów w okrelonym
terminie.
§ 11
1. Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e zwolniæ
statki objête umowami miêdzynarodowymi od dope³nienia niektórych wymogów ustalonych w tych umowach, je¿eli umowy miêdzynarodowe zezwalaj¹ na takie zwolnienie.
2. Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e zwolniæ
statek okrelony w za³¹cznikach nr 1 i 2 od dope³nienia niektórych wymagañ ustalonych w tych za³¹cznikach, je¿eli uzna to za mo¿liwe ze wzglêdu na rodzaj
podró¿y i warunki ¿eglugi. W takim wypadku Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku mo¿e zwiêkszyæ inne
wymagania z zakresu wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, w przedmioty stanowi¹ce wyposa¿enie rodków ratunkowych oraz minimalnego
zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków
sygna³owych.
§ 12
Traci moc zarz¹dzenie nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie wyposa¿enia statków w urz¹dzenia i rodki ratunkowe, okrelenia rodzaju przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie
rodków ratunkowych oraz minimalnego zestawu urz¹dzeñ nawigacyjnych, radiowych i rodków sygna³owych.
(Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 39 poz. 239 i Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 16 poz. 165),
§ 13
Zasady wyposa¿enia statków oraz tablice okrelone
niniejszym komunikatem wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1
czerwca 2003 r. i podlegaj¹ og³oszeniu w Dziennikach
Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski
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Za³¹cznik Nr 1
do komunikatu Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

Kategoria

WYPOSA¯ENIE STATKÓW W RODKI I URZ¥DZENIA RATUNKOWE

Typ statków zaliczanych
do kategorii

Rodzaj
¿eglugi

Iloæ, rodzaj rodków i urz¹dzeñ
ratunkowych

§ 1. Kategoria A1. Statki pasa¿erskie
Krajowa 1) £odzie lub tratwy ratunkowe dla 110%
osób na statku.
Iloæ jednostek ratunkowych, która
znajduje siê na burcie, winna byæ
zwiêkszona, aby uwzglêdniæ mo¿liwoæ
utraty lub niezadzia³ania najwiêkszej
jednostki ratunkowej, zapewniaj¹c
miejsca dla ogólnej liczby osób na
statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹
wodowania z ka¿dej burty.
3) Ko³a ratunkowe: 8 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) dwa w p³awki wietlno-dymne,
b) pozosta³e w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹,
c) 50% kó³ w samoczynnie zapalaj¹ce siê
p³awki wietlne.
5) Pasy ratunkowe dla 105% osób na statku.
6) Pasy ratunkowe dla dzieci w iloci 10%
ogólnej liczby osób na statku.
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
8) Na statkach pasa¿erskich maj¹cych w
wiadectwie klasy znak C lub D
przewo¿¹cych do 250 pasa¿erów:
a) zmniejsza siê iloæ kó³ ratunkowych
do 4 szt.;
b) na statkach których stêpka zosta³a
po³o¿ona w dniu wejcia w ¿ycie
niniejszego komunikatu lub po tej
dacie zwiêksza siê pojemnoæ ³odzi
lub tratw ratunkowych do 125%
liczby osób na statku.
2. Statki pasa¿erskie
Krajowa 1.
£odzie lub tratwy ratunkowe dla
o d³ugoci poni¿ej 24 m.
110% osób na statku.
Iloæ jednostek ratunkowych, która
znajduje siê na burcie, winna byæ
zwiêkszona, aby uwzglêdniæ
mo¿liwoæ utraty lub niezadzia³ania
najwiêkszej jednostki ratunkowej,
zapewniaj¹c miejsca dla ogólnej
liczby osób na statku.

A.1. 1. Statki pasa¿erskie

o d³ugoci 24 m i
wiêkszej
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2) £ód
ratownicza
z
mo¿liwoci¹
opuszczania z ka¿dej burty lub inne
skuteczne urz¹dzenie ratownicze s³u¿¹ce
do ratowania cz³owieka za burt¹.
3) Ko³a ratunkowe 4 szt. z których dwa
powinny byæ wyposa¿one w p³awki
wietlno-dymne, pozosta³e w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹.
4) Pasy ratunkowe dla 105% liczby osób na
statku.
5) Pasy ratunkowe dla dzieci w iloci 10%
ogólnej liczby osób na statku.
§ 2. Kategoria A.2. Statki pasa¿erskie
A.2. 1. Statki pasa¿erskie

Os³oniêta, 1) £odzie lub tratwy ratunkowe, albo
portowa
otwarte
dwustronnie
tratwy
pneumatyczne o ³¹cznej pojemnoci
wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób
na statku.
2) £ód ratownicza (z mo¿liwoci¹
wodowania z ka¿dej burty) lub inne
skuteczne
urz¹dzenie
ratownicze
s³u¿¹ce do ratowania cz³owieka za
burt¹.
3) Ko³a ratunkowe w iloci nie mniejszej
ni¿:
a) 4 -gdy d³ugoæ statku wynosi
b) poni¿ej 24 m
b) 6 – gdy d³ugoæ statku wynosi 24 m
i powy¿ej
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) po jednym na ka¿dej burcie w
samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
b) wietlno-dymn¹.
po jednym na ka¿dej burcie w
nieton¹c¹ linkê ratunkow¹,
5) Pasy ratunkowe:
a) dla 105% osób na statku,
b) pasy ratunkowe dla dzieci w iloci
10% ogólnej liczby osób na statku.
6) Po³owa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej, jeli d³ugoæ statku wynosi
24 m i powy¿ej. W ¿egludze portowej
wymóg nie obowi¹zuje.
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1. Statki towarowe
inne ni¿ zbiornikowce
o pojemnoci
brutto poni¿ej 500

Miêdzynarodowa, przybrze¿na

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

1) Na ka¿dej burcie ³ód ratunkowa
motorowa czêciowo lub ca³kowicie
zakryta o ³¹cznej pojemnoci
wystarczaj¹cej dla wszystkich osób na
statku.
2) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby
Miêdzyosób na statku.
narodowa,
W przypadku braku mo¿liwoci
przy³atwego przemieszczania tratw z burty
brze¿na
na burtê  nale¿y zwiêkszyæ ich
pojemnoæ do ogólnej iloci osób na
ka¿dej burcie.
3) £ód ratownicza (z mo¿liwoci¹
wodowania z ka¿dej burty) lub inne
skuteczne urz¹dzenie ratownicze
s³u¿¹ce do ratowania cz³owieka za
burt¹.
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4) Ko³a ratunkowe w iloci:
a) 4 – gdy d³ugoæ statku wynosi
mniej ni¿ 24 m
b) 6 – gdy d³ugoæ statku wynosi 24 m
i powy¿ej.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w p³awkê
b) wietlno–dymn¹
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹
6) Pasy ratunkowe:
a) po jednym dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku,
b) dodatkowe dla wachty na mostku i
w si³owni
7) Kombinezon ratunkowy w ¿egludze
miêdzynarodowej dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej
§ 4. Kategoria C.1. Statki rybackie
C.1. 1. Statki rybackie

Miêdzynarodowa

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

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

Dziennik Urzêdowy
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§ 5. Kategoria C.2. Statki rybackie

Miêdzynarodowa

C.2. 1. Statki rybackie
o d³ugoci od 45 m
do poni¿ej 75 m
wliczaj¹c w to statki
przetwarzaj¹ce swoje
po³owy .

Miêdzynarodowa

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

1) Czêciowo zakryte ³odzie ratunkowe na
ka¿dej burcie o pojemnoci wystarczaj¹cej
dla 50% osób na statku, w tym po jednej
³odzi z napêdem motorowym na ka¿dej
burcie, jeli ca³kowita liczba osób na statku
wynosi 100 lub wiêcej.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z ka¿dej burty.
3) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o pojemnoci wystarczaj¹cej dla pomieszczenia 50% ogólnej liczby osób.
4) Ko³a ratunkowe: 6 szt.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w p³awkê
wietlno-dymn¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹.
c) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹,
6) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o pojemnoci wystarczaj¹cej dla pomieszczenia
ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na
2) statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z ka¿dej burty lub inne skuteczne
urz¹dzenie do ratowania cz³owieka za
burta.
3) Ko³a ratunkowe: 4 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w samoczynnie
zapalaj¹c¹ siê p³awkê wietlno-dymn¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹.
5) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wachty.
6) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku .
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
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6. £odzie rybackie
pok³adowe o d³ugoci
do 15 m.

7. £odzie rybackie
otwarte

Przybrze¿na

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

Przybrze¿na, krajowa, os³oniêta

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

Miêdzynarodowa ograniczona
do Ba³tyku

Przybrze¿na

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej
liczby osób znajduj¹cych siê na statku.
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹
wodowania z ka¿dej burty lub inne
skuteczne urz¹dzenie do ratowania
3) cz³owieka za burt¹.
3) Ko³a i pasy ratunkowe  zgodnie z ust
2 pkt 3), 4) i 5).
4) Po³owa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby
osób znajduj¹cych siê na statku.
2) Ko³a ratunkowe - 2 szt.
3) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samoczynnie zapalaj¹c¹
siê p³awkê wietln¹,
b) jedno w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.
5) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej
osoby znajduj¹cej siê na statku.
1) Tratwa ratunkowa o pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób
znajduj¹cych siê na statku.
2) Ko³a i pasy ratunkowe - jak w ust. 4
punkty 2), 3) i 4).
1) W ¿egludze przybrze¿nej i krajowej
tratwy ratunkowe lub p³ywaki
ratunkowe z kombinezonami ratunkowymi dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na statku.
2) W ¿egludze os³oniêtej i krajowej
ograniczonej do 6 Mm tratwy
ratunkowe lub p³ywaki ratunkowe lub
kombinezony ratunkowe dla ogólnej
liczby osób znajduj¹cych siê na statku
(p³ywaki ratunkowe – dopuszczalny
okres u¿ywania do 31.12.2004 r.).

3) Ko³a ratunkowe - 2 szt., wyposa¿one
jak w § 6 ust. 4 pkt. 3).
4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku.
1) Jedno ko³o ratunkowe na 2 osoby.
2) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
Os³oniêta,
znajduj¹cej siê na ³odzi.
krajowa 3) Kamizelka asekuracyjna, albo kombinezon ratunkowy lub ochronny dla
ka¿dej osoby na ³odzi.
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§ 6. Kategoria D. Statki specjalistyczne
1. Statki szkolne,
1) Tratwy ratunkowe na ka¿dej burcie o
naukowo-badawcze
takiej ³¹cznej pojemnoci, aby zao pojemnoci brutto
pewniæ miejsca dla ogólnej liczby
mniejszej ni¿ 500
osób znajduj¹cych siê na statku
2) Je¿eli tratwy ratunkowe wymagane w
ust. 1 pkt. 2 nie mog¹ byæ w ³atwy
sposób przemieszczane na dowoln¹
burtê statku w celu opuszczenia ich na
wodê, to nale¿y zapewniæ dodatkowe
tratwy ratunkowe tak, aby ³¹czna
pojemnoæ tratw dostêpnych na ka¿dej
burcie zapewnia³a miejsce dla 150%
osób na statku.
3) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹ wodowania z ka¿dej burty
4) Ko³a ratunkowe w liczbie:
a) 6 - gdy d³ugoæ statku wynosi
poni¿ej 60 m
b) 10 - gdy d³ugoæ statku wynosi
60 m i wiêcej.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) po jednym na ka¿dej burcie w
p³awkê wietlno-dymn¹,
b) po dwa na ka¿dej burcie w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹ na
statku o d³ugoci 60 m i wiêcej lub
po jednym na statku o d³ugoci
poni¿ej 60 m
c) pozosta³e na ka¿dej burcie w
nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
6) Pasy ratunkowe w iloci:
a) po jednym dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku,
b) dodatkowe pasy ratunkowe dla
wacht,
c) dodatkowe w iloci nie mniejszej
ni¿ 5% ogólnej liczby znajduj¹cych siê na statku osób.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej
osoby znajduj¹cej siê na statku.
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
2. Statki hydrograficzne,
1) Tratwy ratunkowe w iloci nie
lodo³amacze,
mniejszej ni¿ dwie o ³¹cznej
holowniki, dwigi
pojemnoci wystarczaj¹cej dla 200%
p³ywaj¹ce, po¿arnicze,
liczby osób znajduj¹cych siê na statku.
pog³êbiarki i inne
2) £ód ratownicza z mo¿liwoci¹
specjalistyczne z
wodowania z ka¿dej burty lub inne
napêdem w³asnym
skuteczne urz¹dzenie do ratowania
o pojemnoci brutto
cz³owieka za burt¹.
mniejszej ni¿ 500,
a wiêkszej ni¿ 300
Miêdzynarodowa ograniczona do Ba³tyku

D.

 3502 

 3503 

3. Statki hydrograficzne,
lodo³amacze, dwigi
p³ywaj¹ce, po¿arnicze,
pog³êbiarki, holowniki,
z mo¿liwoci¹
przewozu osób, i inne
specjalistyczne z
napêdem w³asnym o
pojemnoci brutto 300
i mniejszej.

4.

Platformy wiertnicze

Miêdzynarodowa,
przybrze¿na

Miêdzynarodowa, przybrze¿na

Poz. 1303
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3) Ko³a ratunkowe: 6 szt.
4) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w
samoczynnie zapalaj¹c¹ siê p³awkê
b) wietlno-dymn¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹.
5) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku i dodatkowe
dla wachty.
6) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej
osoby znajduj¹cej siê na statku w
¿egludze przekraczaj¹cej ¿eglugê
przybrze¿n¹.
7) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
1) Tratwy ratunkowe w iloci nie
mniejszej ni¿ dwie o ³¹cznej
pojemnoci wystarczaj¹cej dla 200 %
2) osób znajduj¹cych siê na statku lub
2) tratwa ratunkowa o pojemnoci
wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób
znajduj¹cych siê na statku w ¿egludze
3) przybrze¿nej i krajowej, gdy d³ugoæ
statku wynosi poni¿ej 21 m.
3) £ód ratownicza lub inne skuteczne
4)
5) urz¹dzenie do ratowania cz³owieka za
burt¹.
4) Ko³a ratunkowe: 4 szt.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê
b) p³awkê wietln¹,
jedno
w
nieton¹c¹
linkê
ratunkow¹.
6) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na statku i dodatkowe
dla wachty.
7) Kombinezon ratunkowy dla ka¿dej
osoby znajduj¹cej siê na statku w
¿egludze przekraczaj¹cej ¿eglugê
przybrze¿n¹.
8) Komplet wyrzutni linki ratunkowej dla
holowników przeznaczonych dla
ratownictwa oraz statków, których
d³ugoæ wynosi 24 m i powy¿ej.
1) £odzie ratunkowe motorowe dla
wszystkich osób znajduj¹cych siê na
platformie badawczej, a na platformie
wydobywczej dla 200% osób na
platformie.
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6.

7.

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

Statki bez w³asnego
napêdu jak: magazyny
p³ywaj¹ce, szalandy,
koszarki, warsztaty
pontony, pog³êbiarki
itp. z za³og¹ na burcie.

Portowa

Zacumowane
przy nabrze¿u

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

Os³oniêta oraz wyjcie na redê

Miêdzynarodowa ograniczona do
Ba³tyku

Dziennik Urzêdowy
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2) £ód ratownicza lub inne skuteczne
urz¹dzenie do ratowania cz³owieka za
burt¹
3) Tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla 150% osób na
platformie.
4) Ko³a ratunkowe: 8 szt.
5) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) 50% w samoczynnie zapalaj¹c¹ siê
p³awkê wietln¹,
b) 50% w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
6) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby
znajduj¹cej siê na platformie i
dodatkowe w miejscach pe³nienia
wacht.
7) Kombinezony ratunkowe dla ka¿dej
osoby znajduj¹cej siê na platformie.
1) £ód ratunkowa lub tratwa ratunkowa
o pojemnoci wystarczaj¹cej dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê na
statku.
2) Ko³a ratunkowe w iloci:
a) 2 – gdy d³ugoæ statku wynosi do
21 21
m, m,
b) 4 – gdy d³ugoæ statku wynosi
i powy¿ej,
21 21
m impowy¿ej,
3) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno na ka¿dej burcie w samozapalaj¹c¹ siê p³awkê wietln¹,
b) jedno na ka¿dej burcie w nieton¹c¹
linkê ratunkow¹,
4) Pas ratunkowy dla ka¿dej osoby na
statku.
1) Jedno ko³o dla dwóch osób, lecz nie
mniej ni¿ 2 szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno
w samozapalaj¹c¹ siê
p³awkê wietln¹,
b) jedno na
w nieton¹c¹ linkê
ratunkow¹,
3) Pasy ratunkowe dla wszystkich osób
na statku.
1) Ko³a ratunkowe: 2 szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê
p³awkê wietln¹,
b) ka¿de w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
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3) Dla statków pe³ni¹cych funkcje
hotelowe lub restauracyjne dyrektor
urzêdu morskiego odrêbnie okrela
wyposa¿enie ratunkowe odpowiednie
do potrzeb.
Ka¿dy
Wyposa¿one jak w ust. 6 oraz
8. Statki wyszczególnione
rodzaj
dodatkowo w ³ód ratunkow¹ lub
w ust. 7 holowane
¿eglugi
tratwê ratunkow¹ o pojemnoci
z za³og¹ na burcie.
lub stoj¹ce
wystarczaj¹cej dla wszystkich osób
samodzielznajduj¹cych siê na statku.
nie na
kotwicy

2. £ód ratownicza
(o d³ugoci do 14 m)

3. Jednostki morskiej
s³u¿by poszukiwania
i ratownictwa nie
wymienione w ust. 1
i 2.

Krajowa do 6 mil
od brzegu

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

Miêdzynarodowa ogr.
do Ba³tyku, przybrze¿na

E

Miêdzynarodowa ogr.
do Ba³tyku

§ 7. Kategoria E. Statki ratownicze
1) Ko³a ratunkowe: 2 szt.
2) Wyposa¿enie kó³ ratunkowych:
a) jedno w samozapalaj¹c¹ siê
b) p³awkê dymn¹,
b) jedno w nieton¹c¹ linkê ratunkow¹.
3) Pas ratunkowy dla ka¿dego cz³onka
za³ogi.
4) Kombinezon ochronny (zgodny
z LSA) dla ka¿dego cz³onka za³ogi.
5) Komplet wyrzutni linki ratunkowej.
6) Rakiety spadochronowe czerwone –
szt.6
1) Pas ratunkowy lub kamizelka ratunkowa pneumatyczna (zgodna z LSA)
dla ka¿dego cz³onka za³ogi
2) Kombinezon ochronny (zgodny z LSA
lub wg wzoru zatwierdzonego przez
administracje morsk¹ do stosowania
na ³odziach ratowniczych) dla ka¿dego
cz³onka za³ogi.

Wyposa¿enie jak statki specjalistyczne §6 – Kategoria D ust. 2 lub 3
(odpowiednio do wielkoci).

Dziennik Urzêdowy
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PRZYPISY I WYJANIENIA
1. Pasy ratunkowe mog¹ byæ zast¹pione kombinezonami ratunkowymi, je¿eli spe³niaj¹ warunki pasa ratunkowego.
2. Minimalna d³ugoæ linki ratunkowej do kó³ ratunkowych powinna wynosiæ 30 m.
3. Tratwa ratunkowa musi byæ zamocowana z u¿yciem
zwalniaka hydrostatycznego.
4. Je¿eli na istniej¹cym statku wychodz¹cym na redê
lub uprawiaj¹cym ¿eglugê na wodach os³oniêtych
zainstalowanie ³odzi ratunkowej lub ratowniczej, albo
tratwy ratunkowej jest ze wzglêdów konstrukcyjnych
lub eksploatacyjnych niemo¿liwe, Dyrektor Urzêdu
Morskiego w S³upsku mo¿e zwolniæ statek z obowi¹zku posiadania tego rodzaju rodka ratunkowego.
5. Je¿eli na statkach zainstalowanie czêci wymaganych
³odzi ratunkowych jest niemo¿liwe, nale¿y wyposa¿yæ statek dodatkowo w pneumatyczne tratwy ratunkowe, aby ³¹czna pojemnoæ rodków ratunkowych
wystarcza³a dla ogólnej liczby osób znajduj¹cych siê
na statku.
6. Urz¹dzenia do opuszczania rodków ratunkowych na
wodê podlegaj¹ przepisom technicznym uznanych
instytucji klasyfikacyjnych.
7. Komplet wyrzutni linki ratunkowej powinien zawieraæ nie mniej ni¿ 4 linki i 4 rakiety zapewniaj¹ce jej
wyrzucenie na odleg³oæ co najmniej 230 m.
8. Za zgod¹ Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku na
statkach niezatapialnych, innych ni¿ statki pasa¿erskie
i szkolne, w ¿egludze przybrze¿nej i os³oniêtej mo¿na
nie wymagaæ jednego z g³ównych rodków ratunkowych.
9. £ód ratunkowa mo¿e byæ uznana za ³ód ratownicz¹
pod warunkiem, ¿e odpowiada równie¿ wymaganiom
dla ³odzi ratowniczej.
10. Statek o pojemnoci brutto wiêkszej ni¿ 500 uprawiaj¹cy ¿eglugê krajow¹, os³oniêt¹ i portow¹ powinien
byæ wyposa¿ony tak samo jak inny odpowiadaj¹cy
mu statek co do charakteru i rodzaju uprawianej ¿eglugi.
11. Je¿eli statek uprawia ¿eglugê os³oniêt¹ tylko w porze
dziennej, to:

12.

13.

14.
15.

16.

17.

a  p³awka wietlno-dymna mo¿e byæ zast¹piona
p³awk¹ dymn¹,
b  pasy ratunkowe nie musz¹ byæ wyposa¿one w
lampki wietlne.
Statki pasa¿erskie w ¿egludze krajowej i os³oniêtej
uprawiaj¹ce ¿eglugê w okresie od 15 kwietnia do
15 padziernika zamiast tratw ratunkowych mog¹ u¿ywaæ otwartych dwustronnych tratw pneumatycznych.
Do dnia 31 grudnia 2004 roku statki rybackie o d³ugoci od 15 do 24 m uprawiaj¹ce ¿eglugê przybrze¿n¹ mog¹ byæ wyposa¿one w p³ywaki ratunkowe wraz
z kombinezonami ratunkowymi.
Wyposa¿enie statków i ³odzi ratowniczych nie dotyczy wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia akcji
ratowniczych.
Statki rybackie posiadaj¹ce uprawnienia do ¿eglugi
miêdzynarodowej ograniczonej do 30Mm od brzegu
powinny byæ wyposa¿one jak statki rybackie w ¿egludze miêdzynarodowej ograniczonej do Ba³tyku.
Na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹ ograniczon¹ do 1,5Mm w okresie od 15 kwietnia do 15 padziernika dopuszcza siê u¿ywanie otwartych dwustronnie tratw pneumatycznych dla 110%
osób na statku.
Wyposa¿enie otwartych dwustronnie tratw pneumatycznych zgodnych z SOLAS B PACK na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹ w okresie
od 15 kwietnia do 15 padziernika mo¿e byæ pomniejszone o rodki ochrony cieplnej i lekarstwa przeciwko chorobie morskiej.
Za³¹cznik Nr 2
do komunikatu Nr 1
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
TABLICA

os³oniêta

przybrze¿na

2
Kompas magnetyczny
g³ówny
Kompas magnetyczny
sterowy 1)

3

4

5

6

7

-

-

1

1

szt.

1

1

1

1

szt.

3.

Kompas ¿yroskopowy

-

-

-

1

szt.

4.

Miernik przebytej drogi – log

-

-

-

1

szt.

5.

Echosonda

-

-

1

1

szt.

-

1

1

1

Szt.

Lp

1
1.
2.

6.

Urz¹dzenia i rodki

Sonda rêczna

2)

miêdzynarodowa

portowa

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

Uwagi

8
nie dotyczy statków o pojemnoci
brutto 150 i poni¿ej;
nie dotyczy ³odzi rybackich na
Zalewie Wilanym;
dot. statków pasa¿erskich o pojemnoci brutto 300 i powy¿ej oraz
towarowych o pojemnoci brutto 500
i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto 300
i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto 150
i powy¿ej;
nie dotyczy ³odzi rybackich;
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dot. statków o pojemnoci brutto 500
i powy¿ej;
dot. statków o pojemnoci brutto 500
i powy¿ej;
nie dot. ³odzi rybackich;
nie dotyczy ³odzi rybackich w
¿egludze os³oniêtej;
nie dotyczy ³odzi rybackich;
dot. statków o pojemnoci brutto 50
i powy¿ej;

7.

Sekstant

-

-

-

1

szt.

8.

Chronometr

-

-

-

1

szt.

9.

Sekundomierz

-

1

1

1

szt

10. Lornetka pryzmatyczna

-

1

1

2

szt.

11. Barometr (aneroid)

-

-

-

1

szt.

12. Przechy³omierz

-

1

1

2

szt.

1

1

1

1

kpl.

-

-

1

1

szt.

15. Dzwon, gong2)

1

1

1

1

szt.

Przyrz¹d do nadawania
sygna³ów dwiêkowych2)
17. Znaki dzienne2)

1

1

1

1

szt.

zgodnie z wymogami COLREG;

1

1

1

1

kpl.

18. Flagi MKS

1

1

1

1

kpl.

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

Latarnie sygna³owo
pozycyjne2)
Lampa do sygnalizacji
14.
dziennej z zapasem ¿arówek
13.

16.

19.

P³awki dymne
pomarañczowe3)

-

1

1

2

szt.

20.

Rakiety spadochronowe
czerwone2)

-

6

6

12

szt.

21. Radar

1

1

1

1

szt.

22. Reflektor radarowy 2), 4)

1

1

1

1

szt.

1

1

1

2

szt.

-

1

1

1

szt.

-

-

2

2

szt.

-

-

-

1

szt.

RadiotelefonVHF z
23. niezale¿nym ród³em
zasilania5)
24. Radiotelefon VHF z DSC6), 7)

25.

Radiotelefon przenony do
³¹cznoci dwukierunkowej2)

26. Radiotelefon MF z DSC8)
Stacja radiotelefoniczna
27. zasilana z niezale¿nego
ród³a9)

-

-

-

1

kpl.

28.

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

-

-

-

1

szt.

29.

Radiop³awa awaryjna
dowolnego typu

-

-

-

1

szt.

30. Transponder radarowy11)

-

-

-

1

szt.

31. NAVTEX

-

-

-

1

szt.

32. GPS

-

-

1

1

szt.

zgodnie z COLREG;
dot. statków o pojemnoci brutto 150
i powy¿ej;
zgodnie z wymogami COLREG; nie
dotyczy ³odzi rybackich w ¿egludze
portowej
i os³oniêtej;

dotyczy jednostek rybackich
po³awia- j¹cych poza ¿eglug¹
przybrze¿n¹ w polskich obszarach
morskich;

dot. tylko statków rybackich do
2008 r., o ile nie spe³niaj¹ wymogu
poz. 28;
nie dotyczy statków rybackich;
obowi¹zuje: statki rybackie o
d³ugoci 24 m
i powy¿ej oraz inne statki o
pojemnoci brutto 300 i powy¿ej;
nie obowi¹zuje statków rybackich w
¿egludze przybrze¿nej.
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1) nie jest wymagany, gdy informacja z kompasu g³ównego o kursie jest dostêpna dla sternika,
2) dla statków bez napêdu obowi¹zuje wyposa¿enie wg
poz. 6, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 25 odpowiednio do potrzeb (typ statku oraz rejon i warunki ¿eglugi),
3) obowi¹zuje statki w ¿egludze portowej, jeli rejon ich
p³ywania obejmuje równie¿ redê,
4) reflektor radarowy musi posiadaæ uznanie instytucji
klasyfikacyjnej,
5) drugim radiotelefonem VHF (w ¿egludze miêdzynarodowej) mo¿e byæ wymieniony w poz. 24,
6) obowi¹zuje statki w ¿egludze os³oniêtej i przybrze¿nej od dnia 01.02.2005r.,
7) statki te nie musz¹ spe³niaæ wymogów poz. 23,
8) statki te nie musza spe³niaæ wymogów poz. 27,
9) w sk³ad stacji wchodzi: nadajnik poredniofalowy z
kluczem tonowym oraz odbiornik umo¿liwiaj¹cy nas³uch na 2182 kHz; mo¿e stanowiæ wyposa¿enie kutra do 31.01.2005 r.),
10) statki te nie musza spe³niaæ wymogów poz. 29,
11) statków w ¿egludze przybrze¿nej dotyczy o ile dokonuj¹ przewozu pasa¿erów  osób.
Aneks:
1. Dla potrzeb alarmowania i bezpiecznej nawigacji wyposa¿enie jednostek rybackich po³awiaj¹cych poza ¿eglug¹ przybrze¿n¹ w polskich obszarach morskich
mo¿e stanowiæ:
 radiop³awa awaryjna 406 MHz z zakodowan¹ identyfikacj¹ wg MMSI z opcj¹ rêcznej aktywacji, z bateri¹ zapewniaj¹c¹ jej funkcjonowanie co najmniej
przez 24 godziny,
 radiotelefon VHF z DSC z zakodowan¹ identyfikacj¹
wg MMSI.
2. Do 31 stycznia 2005r. na rybackich statkach zbudowanych przed dat¹ 1 czerwca 2003 roku, zamiennie do
punktu 1, mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce wyposa¿enie:
 radiop³awê awaryjna dowolnego typu,
 radiotelefon poredniofalowy z kluczem tonowym,
 radiotelefon VHF.

1304
KOMUNIKAT Nr 2
Dyrektora Urz¹du Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie okrelenia minimalnego zestawu wydawnictw i podrêczników oraz przyborów nawigacyjnych.
Na podstawie § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Okrela siê minimalny zestaw wydawnictw i podrêczników oraz przyborów nawigacyjnych na statkach morskich o polskiej przynale¿noci z wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej oraz policji,

2) statków sportowych,
3) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego i rejestru statków prowadzonego przez urzêdy morskie.
§2
1. Ustala siê tablice minimalnego zestawu wydawnictw
i podrêczników oraz przyborów nawigacyjnych, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszego komunikatu.
2. Na ka¿dym statku powinny znajdowaæ siê wydawnictwa, podrêczniki oraz przybory nawigacyjne zgodne z
tablic¹ okrelon¹ w za³¹czniku.
§3
Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje ¿eglugi wymienione w za³¹czniku w zale¿noci, od których ustalono wyposa¿enie statków, nale¿y rozumieæ rodzaje ¿eglugi okrelone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi przez
statki morskie (Dz. U. Nr 222 poz. 1867).
§4
1. Zobowi¹zuje siê armatorów do sta³ego uaktualniania
wydawnictw i podrêczników wyszczególnionych w tablicy stanowi¹cej za³¹cznik.
2. Wyszczególnione w tablicy wydawnictwa i podrêczniki powinny byæ dostêpne dla osób wykonuj¹cych okrelone funkcje na statku.
§5
W uzasadnionych przypadkach urz¹d morski mo¿e
zwolniæ poszczególny statek z niektórych wymagañ okrelonych w niniejszym komunikacie, je¿eli by³by one niecelowe ze wzglêdu na szczególny rodzaj statku lub rejon
i warunki ¿eglugi.
§6
Traci moc zarz¹dzenie Nr 3 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie okrelenia minimalnego zestawu wydawnictw i podrêczników
oraz przyborów nawigacyjnych (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8 poz. 24 i Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 8 poz. 50).
§7
Tablica okrelona niniejszym komunikatem wchodzi w
¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r. i podlega og³oszeniu w
Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski
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Za³¹cznik
do komunikatu Nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
TABLICA
MINIMALNEGO ZESTAWU WYDAWNICTW I PODRÊCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH
Rodzaj ¿eglugi
Lp.

Wyszczególnienie

Miêdzynarodowa

Przybrze¿na

1

Miêdzynarodowa Konwencja o
Bezpieczeñstwie ¿ycia na
morzu SOLAS – 74/ 83 Tekst
ujednolicony 2002

(1) W

n/MINIMA
LNEGO

2

Konwencja STCW 78/95

(1) W

n/d

3

Miêdzynarodowa Konwencja o
zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki MARPOL 73/78

(1) W

4

International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution
Damage CLC 69/92

(1) W

5

International Convention on
Load Lines. LL 66/88

(1) W

6

Miêdzynarodowa Konwencja o
zapobieganiu zderzeniom na
morzu COLREG – 72

(1) W

7

Miêdzynarodowa Konwencja o
poszukiwaniach i ratownictwie
na morzu SAR 79

Os³oniêta

Portowa

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

8

Kodeks Bezp. Postêpowania
przy Rozmieszczaniu i
Mocowaniu £adunków. Rez.
A.714(17) IMO

(1) T, Pro-ro

(1)T,Pro-ro

(1) T, Pro-ro

n/d

n/d

9

Kodeks Bezp. Za³adunku i
Roz³adunku Masowców. Res.
A.862(20)IMO

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

Kodeks IMO budowy i
wyposa¿enia statków
10
przewo¿¹cych chemikalia
luzem

(1) W

Krajowa

n/d

(1) Z,C,G

(1)Z,C,G

1) Z,C,G

n/d

n/d

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

Kodeks IMO w sprawie
bezpiecznej praktyki przy
12
przewozie ³adunków drewna na
pok³adzie

(1) T

(1) T

(1) T

n/d

n/d

Miêdzynarodowy Morski
Kodeks Towarów
13
Niebezpiecznych (IMDG
Code).

(1) W

(1) W

n/d

n/d

11 Kodeks bezpiecznego przewozu
sta³ych ³adunków masowych
„BC Code”

(1) W
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14 Kodeks Morski

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

Przepisy portowe obowi¹zuj¹ce
15 na polskich obszarach
morskich

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

Poradnik postêpowania dla
statków w nag³ych wypadkach
16
przy przewozie ³adunków
niebezpiecznych

(1) T,Z,C,G

(1)T,Z,C,G

(1) T,Z,C,G

n/d

n/d

Poradnik pierwszej pomocy
medycznej przy wypadkach
17
powsta³ych podczas przewozu
³adunków niebezpiecznych

(1) T,Z,C,G

(1)T,Z,C,G

(1) T,Z,C,G

n/d

n/d

Poradnik poszukiwania i
18 ratowania dla statków
handlowych IAMSAR

(1) W

(1) W

(1) W *

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W *

n/d

n/d

Ocean Passages
20 (wydawnictwo Admiralicji
Brytyjskiej)

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

21

Miêdzynarodowy Kod
Sygna³owy

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

22

Morski Nawigacyjny S³ownik
Frazeologiczny

(1) W

n/d

n/d

19

Podrêcznik medyczny dla
kapitanów statków

(1) W

n/d

23 Locja rejonów ¿eglugi

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

24 Spis wiate³ rejonów ¿eglugi

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

25 Spis radiostacji nautycznych

(1) W

(1) W

n/d

n/d

n/d

26 Rocznik astronomiczny

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

27 Tablice nawigacyjne

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

28 Tablice astronomiczne

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

29 Tablice pr¹dów

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

31 Tablica sygna³ów ratunkowych

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

Znaki i skróty stosowane na
mapach

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

n/d

(1) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

35 Identyfikator gwiazd

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

36 Aktualne tabele dewiacji

(1) W

(1) W

(1) W

W

W

(2) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

30

32

Tablica pogl¹dowa kodu
flagowego

33 Katalog map morskich
34

37

Komplet map nawigacyjnych
na rejon ¿eglugi

Trójk¹t nawigacyjny (kompl.2
szt.) lub linia³ równoleg³y
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38 Cyrkiel nawigacyjny

(2) W

(1) W

(1) W

(1) W

n/d

39 Szk³o powiêkszaj¹ce

(1) W

n/d

n/d

n/d

n/d

Statki szybkie
lub dynamicznie
unoszone.

n/d

n/d

n/d

n/d

40

Kodeksy: DSC, HSC 1994 i
HSC 2000

Legenda
Liczba w nawiasie

Oznacza wymagan¹ iloæ

Litera

Oznacza rodzaj statku, do którego wymagania siê odnosz¹

Poz. 8, 26, 27, 29, 34, 35, 38

Nie dotyczy statków rybackich o pojemnoci brutto poni¿ej 200,
po³awiaj¹cych na polskich obszarach morskich.

Litera T

Oznacza statek towarowy

Litera P ro – ro

Oznacza statek pasa¿erski ro  ro

Litera Z

Oznacza zbiornikowiec

Litera C

Oznacza chemikaliowiec

Litera G

Oznacza gazowiec,

Litera W

Oznacza wszystkie statki,

N/d

Nie dotyczy

*

Nie dotyczy statków rybackich.
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KOMUNIKAT Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
o wprowadzeniu w ¿ycie wytycznych dla armatorów w
sprawie szczegó³owych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków i wytycznych w sprawie rozk³adów alarmowych.
Na podstawie § 19 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wytyczne dla armatorów w sprawie alarmów
æwiczebnych i próbnych na statkach morskich zawarte w
za³¹czniku.
§2
1. Wytyczne obowi¹zuj¹ armatorów statków morskich o
polskiej przynale¿noci z wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej oraz policji,
2) statków sportowych,
3) statków innych ni¿ pasa¿erskie, których liczba sta³ej
za³ogi wynosi mniej ni¿ 5 osób,
4) ³odzi rybackich,

5) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego oraz rejestru statków morskich prowadzonego przez urzêdy morskie.
2. Na statkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 powinny byæ
wywieszone we w³aciwych miejscach tablice okrelaj¹ce rodzaje alarmów, sygna³y alarmowe i ich charakterystykê oraz sposób nadawania tych sygna³ów.
§3
Wytyczne, o których mowa w § 1, stanowi¹ podstawê
do opracowania przez armatorów szczegó³owych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków.
§4
Traci moc zarz¹dzenie Nr 4 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia w ¿ycie wytycznych dla armatorów w sprawie alarmów æwiczebnych i próbnych na statkach morskich
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8, poz. 25 i Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 9 poz. 51).
§5
Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
i podlegaj¹ og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski
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Za³¹cznik
do komunikatu Nr 3
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
WYTYCZNE DLA ARMATORÓW
W SPRAWIE ALARMÓW ÆWICZEBNYCH I PRÓBNYCH
NA POLSKICH STATKACH MORSKICH
I. Og³aszanie alarmów
1. Sygna³y alarmowe winny byæ nadawane przy pomocy
gwizdka lub syreny okrêtowej oraz dodatkowo dzwonkiem elektrycznym zgodnie z przepisami konwencji o
bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu. W pomieszczeniach
gdzie wystêpuje natê¿enie ha³asu  tak¿e wiat³em.
2. Statki, które nie maj¹ mo¿liwoci nadawania sygna³ów alarmowych w sposób podany w pkt 1 og³aszaj¹
alarmy za pomoc¹ gwa³townego bicia w gong, lub innym dostêpnym rodkiem.
3. Sygna³ alarmowy winien byæ powtórzony kilkakrotnie:
a) w morzu: do czasu zajêcia przez za³ogê stanowisk
alarmowych,
b) w porcie: do chwili przybycia pomocy.
II. Instrukcje postêpowania w przypadku zagro¿enia
1. Dla ka¿dego cz³onka za³ogi znajduj¹cego siê na statku
nale¿y opracowaæ w jêzyku polskim i w jêzyku angielskim instrukcjê postêpowania w przypadku zagro¿enia.
2. Instrukcja postêpowania powinna zawieraæ:
1) nazwy wszystkich alarmów zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó³owych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie, zwanego dalej rozporz¹dzeniem,
2) rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) rodki jakimi sygna³y alarmowe bêd¹ nadawane,
4) miejsce zbiórek alarmowych,
5) dzia³anie jakie powinien podj¹æ ka¿dy cz³onek za³ogi po us³yszeniu sygna³u alarmowego (ubiór, obuwie, zabranie pasa ratunkowego, kombinezonu ratunkowego, porcji od¿ywek opóniaj¹cych hypotermiê, przenonych radiotelefonów do ³¹cznoci dwukierunkowej, radiop³aw awaryjnych itp.) na jaki sygna³ alarmowy ubiera pas ratunkowy (kombinezon
ratunkowy),
6) czynnoci wynikaj¹ce z rozk³adów alarmowych,
7) czynnoci jakie powinien podj¹æ cz³onek za³ogi po
zauwa¿eniu wypadniêcia cz³owieka za burtê, po¿aru i innych zagro¿eñ.
3. Instrukcje postêpowania powinny byæ wykonane w
dwóch egzemplarzach  jeden egzemplarz wywieszony w kabinie cz³onka za³ogi, drugi u kapitana.
4. Instrukcja postêpowania dla pasa¿erów powinna zawieraæ:
1) nazwy alarmów,
2) rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) rodki jakimi sygna³y bêd¹ nadawane,
4) drogi i miejsca zbiórki, na które nale¿y siê udaæ,
5) co powinien pasa¿er zabraæ ze sob¹ na miejsce zbiórki (np. pas ratunkowy) oraz jaki powinien mieæ ubiór,
6) numer ³odzi lub tratwy ratunkowej, do której wyznaczony jest pasa¿er,

7) czynnoci jakie powinien podj¹æ po zauwa¿eniu wypadniêcia cz³owieka za burtê, po¿aru lub innego zagro¿enia.
5. Instrukcja postêpowania dla pasa¿erów powinna byæ
opracowana w jêzyku polskim i angielskim oraz w miarê potrzeby w innym jêzyku obcym i wywieszona w
kabinach pasa¿erskich, w mesach i palarniach, wietlicach, w miejscach zbiórek, oraz w widoczny sposób
 w korytarzach pasa¿erskich. Obok instrukcji postêpowania nale¿y wywiesiæ ilustrowane tablice pokazuj¹ce sposób zak³adania pasa ratunkowego. Opis ilustrowanej tablicy powinien byæ dwujêzyczny  polski
i angielski.
III. Rozk³ad alarmowy
1. Statek przed wyjciem w morze powinien posiadaæ
rozk³ad alarmowy, sporz¹dzony stosownie do:
1) znajduj¹cego siê na statku wyposa¿enia ratunkowego, ratowniczego, radiotelekomunikacyjnego, po¿arowego i awaryjnego,
2) sk³adu i liczebnoci za³ogi,
3) liczby pasa¿erów.
2. Rozk³ad alarmowy powinien:
1) obejmowaæ alarmy wyszczególnione w § 17 rozporz¹dzenia,
2) okrelaæ rodzaje sygna³ów alarmowych,
3) okrelaæ rodki jakimi sygna³y alarmowe bêd¹ nadawane,
4) okrelaæ sposób w jaki bêdzie wydane polecenie
opuszczania statku,
5) wyznaczaæ stanowiska alarmowe dla cz³onków za³ogi i punkty zborne dla pasa¿erów,
6) okrelaæ obowi¹zki ka¿dego cz³onka za³ogi w czasie
alarmu,
7) okrelaæ miejsca przechowywania  rodków ochrony cieplnej, rodków do walki z po¿arem oraz wyposa¿enia awaryjnego.
3. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ, którzy oficerowie s¹ odpowiedzialni za utrzymanie rodków ratunkowych i rodków do walki z po¿arami w dobrym stanie technicznym i gotowoci do natychmiastowego
u¿ycia.
4. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ zastêpców osób
na kluczowych stanowiskach, na wypadek gdyby sta³y siê one niezdolne do pe³nienia powierzonych funkcji, bior¹c przy tym pod uwagê, ¿e ró¿ne stany zagro¿enia mog¹ wymagaæ podjêcia ró¿nych dzia³añ.
5. Rozk³ad alarmowy powinien okrelaæ dowódcê i zastêpcê na ka¿d¹ ³ód ratunkow¹ i ratownicz¹, dowódcê na ka¿d¹ tratwê ratunkow¹ oraz sk³ad za³ogi na ³odzie ratunkowe i ratownicze.
6. Rozk³ad alarmowy powinien ustalaæ obowi¹zki wyznaczone, na wypadek zagro¿enia, cz³onkom za³ogi wzglêdem pasa¿erów. Obowi¹zki te powinny obejmowaæ:
1) ostrzeganie pasa¿erów,
2) sprawdzenie, czy pasa¿erowie s¹ odpowiednio ubrani i czy na³o¿yli na siebie pasy ratunkowe lub kombinezony ratunkowe we w³aciwy sposób,
3) sposób gromadzenia pasa¿erów w miejscach zbiórek,
4) utrzymanie porz¹dku w przejciach oraz na klatkach
schodowych i ogólny nadzór nad ruchem pasa¿erów,
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5) dopilnowanie, aby zapas koców zosta³ zabrany do jednostek ratunkowych,
6) rozmieszczenie pasa¿erów w ³odziach i tratwach ratunkowych.
7) rozk³ad alarmowy powinien ustalaæ obowi¹zki wyznaczone poszczególnym cz³onkom za³ogi statku stosownie do rodzaju zagro¿enia, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) postêpowaniem w razie:
a) potrzeby opuszczenia statku,
b) spostrze¿enia po¿aru lub wypadniêcia cz³owieka za burtê,
c) po¿aru statku w porcie i na morzu,
d) stwierdzenia na statku obecnoci wody zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu statku,
e) zagro¿enia chemicznego i zwi¹zanego z rozlewem olejowym,
f) zagro¿enia gazowego,
g) ska¿enia radioaktywnego,
h) aktów terroryzmu i bezprawia,
i) obrony cywilnej,
2) podzia³em czynnoci i obsad¹ stanowisk alarmowych za³ogi pok³adowej, maszynowej i hotelowej,
odrêbnie dla ka¿dego rodzaju zagro¿enia,
3) rozmieszczeniem i zamykaniem drzwi wodoszczelnych i po¿arowych, iluminatorów, zaworów i urz¹dzeñ do zamykania cieków, pokryw zejciówek,
pokryw wietlików i innych podobnych otworów
na statku,
4) obsad¹, wyposa¿eniem i wodowaniem ³odzi i tratw
oraz przygotowaniem innych rodków ratunkowych,
5) obs³ug¹ silników na ³odziach lub napêdu ruborêcznego i wios³owego,
6) obs³ug¹ przenonych radiotelefonów do ³¹cznoci
dwukierunkowej, radiop³aw awaryjnych i transponderów radarowych,
7) obs³ug¹ reflektorów,
8) sk³adem, wyposa¿eniem i zbiórk¹ sekcji przeciwpo¿arowej,
9) obs³ug¹ sta³ych i przenonych urz¹dzeñ do walki z
po¿arem,
10) wy³¹czeniem wentylacji,
11) wy³¹czeniem napiêcia elektrycznego z zagro¿onej
czêci statku,
12) ewakuacj¹ za³ogi i pasa¿erów z zagro¿onej czêci
statku,
13) ustaleniem miejsc przebicia statku,
14) przygotowaniem i uruchamianiem pomp, obs³ug¹
plastra i uszczelnianiem przecieków, sondowaniem
zêz i zbiorników balastowych,
15) sk³adem, wyposa¿eniem i obowi¹zkami w czasie
zagro¿enia chemicznego, gazowego i innych,
16) uszczelnieniem pomieszczeñ statku chronionych
objêtociowymi instalacjami ganiczymi.
8. Rozk³ad alarmowy nale¿y ka¿dorazowo opracowaæ
przed wyjciem statku w morze. Je¿eli po opracowaniu rozk³adu alarmowego nast¹pi jakakolwiek zmiana
w sk³adzie za³ogi wymagaj¹ca wprowadzenia zmiany
do tego rozk³adu, to kapitan powinien uaktualniæ rozk³ad lub opracowaæ nowy. Rozk³ad alarmowy powinien byæ opatrzony dat¹ i podpisany przez kapitana.
Wzór rozk³adu alarmowego dla statków pasa¿erskich
powinien byæ zatwierdzony przez administracjê morsk¹.
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1) Rozk³ad alarmowy powinien byæ wywieszony na widocznych miejscach, a w szczególnoci w:
a) sterowni,
b) maszynowni,
c) korytarzach prowadz¹cych do pomieszczeñ za³ogowych i pasa¿erskich.
2) Rozk³ady alarmowe musz¹ byæ czytelne i owietlone.
3) Obok rozk³adu alarmowego na statku powinien byæ
wywieszony, w miejscu ogólnie dostêpnym powy¿ej
pok³adu górnego, plan systemu balastowo-osuszaj¹cego statku oraz plan ochrony przeciwpo¿arowej. Drugi
egzemplarz planu ochrony przeciwpo¿arowej wykonany w jêzyku polskim i angielskim powinien byæ przechowywany przez kapitana statku. Duplikaty planów
ochrony ppo¿. powinny byæ stale przechowywane w
specjalnej obudowie poza pok³adówk¹ z przeznaczeniem dla portowych stra¿y po¿arnych zgodnie z wytycznymi Ministra  Kierownika Urzêdu Gospodarki
Morskiej Nr 1/87 z dnia 28.02.1987 r. w sprawie przechowywania planów obrony przeciwpo¿arowej na statkach morskich dla potrzeb portowych stra¿y po¿arnych.
IV. Numery alarmowe
1. Ka¿dy cz³onek za³ogi powinien mieæ przydzielony numer alarmowy i instrukcjê postêpowania.
2. Nale¿y na bie¿¹co prowadziæ wykaz numerów alarmowych, zawieraj¹cy nazwiska, imiona i stanowiska cz³onków za³óg, którym numery te zosta³y przydzielone.
3. Instrukcja postêpowania powinna zawieraæ numer alarmowy oraz okrelaæ przewidziane dla posiadacza tego
numeru czynnoci w zakresie ka¿dego rodzaju zagro¿enia.
V. Alarmy próbne i æwiczebne
1. Ka¿dy alarm æwiczebny i próbny powinien byæ w odpowiedni sposób zapowiedziany pasa¿erom lub za³odze ze stosownym wyprzedzeniem czasowym.
2. Alarmy ogólny i po¿arowy przeprowadza siê:
1) na statkach pasa¿erskich w podró¿ach miêdzynarodowych  ka¿dorazowo przed opuszczeniem przez
statek portu wyjcia, a nastêpnie raz w tygodniu,
2) na statkach pasa¿erskich uprawiaj¹cych ¿eglugê krajow¹  raz w miesi¹cu,
3) na statkach innych ni¿ pasa¿erskie  w odstêpach
nie przekraczaj¹cych jednego miesi¹ca z tym, ¿e je¿eli na statku zmieniono ponad 25% ogólnego stanu za³ogi od chwili ostatniego alarmu  alarm nale¿y przeprowadziæ przed up³ywem 24 godzin od wyjcia statku z portu, w którym nast¹pi³a zmiana za³ogi,
4) na statkach z za³og¹ rotacyjn¹  raz w miesi¹cu dla
ka¿dej zmiany,
5) na wszystkich statkach w odstêpach nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy nale¿y przeprowadziæ alarmy w
porze nocnej (na statkach z za³og¹ rotacyjn¹ z ka¿d¹
zmian¹ oddzielnie).
3. Alarmy inne ni¿ wymienione w ust. 2 nale¿y przeprowadziæ:
1) na wszystkich statkach w odstêpach czasu nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy,
2) na statkach z za³og¹ rotacyjn¹  w odstêpach czasu
nie przekraczaj¹cych 3 miesiêcy dla ka¿dej zmiany.
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4. Alarm próbny dla pasa¿erów przeprowadza siê przed
up³ywem 24 godzin od chwili wyjcia statku z portu, w
którym przyjêto pasa¿erów, z tym, ¿e:
1) je¿eli po przeprowadzeniu próbnego alarmu zostanie w jakim porcie zaokrêtowana jedynie niewielka
liczba pasa¿erów, to zamiast przeprowadzaæ kolejny alarm, wystarczy skierowaæ uwagê tych pasa¿erów na instrukcjê postêpowania w przypadku alarmu ogólnego i po¿arowego,
2) je¿eli podró¿ statku ma trwaæ krócej ni¿ 24 godziny,
kapitan statku powinien zamiast alarmu próbnego
w jak najkrótszym czasie po rozpoczêciu podró¿y
skierowaæ uwagê pasa¿erów na instrukcjê postêpowania w przypadku alarmu ogólnego i po¿arowego,
3) je¿eli podró¿ statku trwaæ bêdzie d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c, nastêpne alarmy próbne dla pasa¿erów powinny byæ przeprowadzone w odstêpach miesiêcznych
(co 30 dni).
VI. Zakres czynnoci w czasie æwiczeñ alarmowych
1. Kapitan statku powinien przeprowadziæ alarmy próbne oraz æwiczenia alarmów zgodnie z obowi¹zuj¹cym
rozk³adem alarmowym i w taki sposób, aby pasa¿erowie i cz³onkowie za³ogi znali i rozumieli przydzielone
im obowi¹zki i czynnoci oraz potrafili je wykonaæ szybko i sprawnie.
2. Kapitan statku przeprowadza alarmy æwiczebne w taki
sposób, aby za³oga statku pe³ni³a przemiennie funkcje
alarmowe co ma na celu przygotowanie za³ogi do obs³ugi rodków ratunkowych w ka¿dych warunkach
(szczególnie w opuszczaniu ³odzi ratunkowych).
3. W czasie alarmów próbnych i æwiczeñ alarmowych,
kapitan statku obowi¹zany jest nadzorowaæ ich przebieg, sprawdzaæ gotowoæ i stan techniczny rodków
ratunkowych, po¿arowych i sprzêtu awaryjnego oraz
sprawnoæ ich obs³ugi przez za³ogê.
4. Ka¿de æwiczenie opuszczania statku powinno obejmowaæ:
1) wezwanie pasa¿erów i za³ogi na miejsce zbiórek przy
zastosowaniu instalacji alarmowych i upewnienie
siê, ¿e znaj¹ oni zasady opuszczania statku wyszczególnione w rozk³adzie alarmowym,
2) zg³aszanie siê w miejscach zbiórek i przygotowanie
do wykonania obowi¹zków okrelonych w rozk³adzie alarmowym,
3) sprawdzenie, czy pasa¿erowie i za³oga s¹ odpowiednio ubrani,
4) sprawdzenie, czy pasy ratunkowe zosta³y prawid³owo za³o¿one,
5) sprawdzenie dzia³ania owietlenia awaryjnego,
6) czêciowe opuszczenie co najmniej jednej ³odzi ratunkowej po dokonaniu wszelkich niezbêdnych przygotowañ do opuszczenia jej na wodê,
7) uruchomienie i pracê silnika ³odzi ratunkowej,
8) dzia³anie ¿urawików u¿ywanych do opuszczania na
wodê tratw ratunkowych,
9) sprawdzenie dzia³ania ³¹cznoci wewnêtrznej statku (w tym m.in. zasiêg s³yszalnoci przenonych
UHF),
10) na statkach wyposa¿onych w 100% kombinezonów
ratunkowych  sprawdzenie czy wszyscy cz³onkowie
za³ogi stawili siê z kombinezonami ratunkowymi,
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11) testowanie radiop³awy awaryjnej (EPIRB),
12) testowanie transpondera radarowego (SART).
5. Podczas kolejnych æwiczeñ powinny byæ czêciowo
opuszczone inne ³odzie ratunkowe.
6. Ka¿da ³ód ratunkowa, w tym tak¿e i ³ód zrzutowa,
razem z przypisan¹ do niej za³og¹, powinna zostaæ
opuszczona na wodê i wykonywaæ manewry co najmniej raz na 3 miesi¹ce podczas æwiczeñ opuszczania statku.
7. W przypadku statków odbywaj¹cych krótkie podró¿e
miêdzynarodowe, ³odzie ratunkowe na jednej burcie
mog¹ byæ nie opuszczone na wodê, je¿eli sposób cumowania tych statków w porcie i zasady odbywania
podró¿y nie pozwalaj¹ na opuszczenie ³odzi ratunkowych po tej burcie. Jednak¿e wszystkie takie ³odzie
ratunkowe powinny byæ czêciowo opuszczone co
najmniej raz na trzy miesi¹ce i wodowane co najmniej
raz na 6 miesiêcy.
8. £odzie ratownicze, inne ni¿ ³odzie ratunkowe bêd¹ce
równie¿ ³odziami ratowniczymi, na ile jest to wykonalne, powinny byæ raz na miesi¹c opuszczane na
wodê, obsadzone przypisan¹ za³og¹ i wykonywaæ
manewry. Niniejsze wymaganie powinno byæ spe³nione we wszystkich przypadkach co najmniej raz na
trzy miesi¹ce.
9. W przypadku æwiczenia opuszczania na wodê ³odzi
ratunkowej i ³odzi ratowniczej gdy statek p³ynie, to
czynnoci te ze wzglêdu na zwi¹zane z tym zagro¿enia  powinny byæ wykonane w warunkach, które w
ocenie kapitana s¹ sprzyjaj¹ce do ich przeprowadzania i bezporednio s¹ wykonywane pod nadzorem dowiadczonego w tym wzglêdzie oficera.
10. Ka¿de æwiczenie walki z po¿arem powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek ustalone rozk³adem alarmowym przy zastosowaniu instalacji alarmowej,
2) sprawdzenie obecnoci za³ogi na wyznaczonych stanowiskach,
3) sprawdzenie znajomoci obowi¹zków wyszczególnionych w rozk³adzie alarmowym,
4) sprawdzenie wyposa¿enia w sprzêt po¿arniczy wyznaczony rozk³adem alarmowym sekcji po¿arowej
oraz znajomoci prawid³owego u¿ycia sprzêtu,
5) podanie za³o¿enia æwiczebnego dla sekcji i grupy roboczej,
6) praktyczne wykonanie wyznaczonego æwiczenia
przez sekcjê i grupê robocz¹,
7) uruchomienie i pracê pompy awaryjnej ppo¿.,
8) ocenê i omówienie æwiczenia.
11. Ka¿de æwiczenie cz³owiek za burt¹ powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek przy zastosowaniu instalacji alarmowej,
2) sprawdzenie, czy wszyscy siê zg³osili na miejsce
zbiórki, czy s¹ w³aciwie ubrani, czy pasy ratunkowe s¹ prawid³owo za³o¿one oraz znajomoci obowi¹zków wyszczególnionych w rozk³adzie alarmowym,
3) przygotowanie ³odzi ratowniczej (ratunkowej) do
opuszczenia na wodê,
4) przygotowanie sprzêtu wed³ug MERSAR do wci¹gniêcia rozbitka niesprawnego fizycznie,
5) przygotowanie rodków do ³¹cznoci dwukierunkowej,
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6) opuszczenie ³odzi ratowniczej (ratunkowej) na wodê
i manewrowanie ni¹,
7) podjêcie rozbitka,
8) omówienie i ocenê æwiczenia.
12. Ka¿de æwiczenie walki z wod¹ powinno obejmowaæ:
1) wezwanie za³ogi na miejsce zbiórek ustalone rozk³adem alarmowym przy zastosowaniu instalacji
alarmowej,
2) sprawdzenie obecnoci za³ogi oraz znajomoci
obowi¹zków wynikaj¹cych z rozk³adu alarmowego,
3) przygotowanie wyposa¿enia awaryjnego w szczególnoci przygotowanie plastra do za³o¿enia na
uszkodzon¹ czêæ kad³uba,
4) uszczelnienie miejsca przecieku (za³o¿enie plastra,
poduszki itp.),
5) przygotowanie pomp i ich uruchomienie,
6) sondowanie zêz i zbiorników balastowych, sprawdzenie zaworów skrajnika dziobowego,
7) sprawdzenie znajomoci przez za³ogê systemu balastowo-osuszaj¹cego,
8) omówienie i ocena æwiczenia.
13. Ka¿de inne æwiczenie dotycz¹ce alarmu innych zagro¿eñ (gazowe, chemiczne itp.) okrela armator w porozumieniu z urzêdem morskim.
14. Alarmów próbnych oraz æwiczeñ alarmów przewidzianych w zarz¹dzeniu, nie nale¿y przeprowadzaæ bezporednio jeden po drugim, z wyj¹tkiem alarmów
kompleksowych.
VII. Szkolenie i instrukta¿e na statku
1. Szkolenie cz³onka za³ogi w pos³ugiwaniu siê rodkami
ratunkowymi na statku, w tym równie¿ wyposa¿eniem
jednostek ratunkowych, powinno byæ przeprowadzone na statku mo¿liwie najwczeniej, jednak nie póniej
ni¿ w dwa tygodnie po jego zatrudnieniu na danym
statku.
2. Je¿eli cz³onek za³ogi jest zatrudniony na statku w systemie planowej, regularnej rotacji, to przeszkolenie, o
którym mowa w ust. 1, powinien przejæ w ci¹gu 2
tygodni od pierwszego zatrudnienia na statku.
3. Instrukta¿e w zakresie pos³ugiwania siê rodkami ratunkowymi statku i prze¿ycia na morzu powinny siê odbywaæ w tych samych odstêpach czasu æwiczenia. Poszczególne instrukta¿e mog¹ obejmowaæ rozmaite rodzaje rodków ratunkowych statku, jednak ca³oæ wyposa¿enia ratunkowego i rodków ratunkowych statku powinna zostaæ nimi objêta w dowolnym okresie 2
miesiêcy.
4. Ka¿dy cz³onek za³ogi powinien otrzymaæ instrukta¿,
który powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce tematy, lecz
niekoniecznie byæ do nich ograniczony:
1) sposób dzia³ania i u¿ycie pneumatycznych tratw ratunkowych statku,
2) zagadnienie hypotermii, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku hypotermii oraz inne odpowiednie
sposoby udzielania pierwszej pomocy,
3) specjalny instrukta¿ niezbêdny do pos³ugiwania siê
rodkami ratunkowymi statku w trudnych warunkach
pogodowych i przy wzburzonym morzu,
4) ubierania i obs³ugi kombinezonu ratunkowego.
5. Szkolenie w pos³ugiwaniu siê tratwami ratunkowymi
opuszczanymi za pomoc¹ ¿urawików powinno siê od-
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bywaæ na ka¿dym statku wyposa¿onym w takie tratwy
nie rzadziej ni¿ co 4 miesi¹ce. Je¿eli jest to praktycznie
wykonalne, to szkolenie powinno obejmowaæ nadmuchanie i czêciowe opuszczenie tratwy.
6. Ka¿d¹ mesê, wietlicê, nale¿y wyposa¿yæ w podrêczniki szkolenia opatrzone instrukcjami i ilustracjami o
sposobie wykorzystania, u¿ycia rodków ratunkowych
oraz o najlepszych sposobach ratowania siê.
VIII. Zapisy alarmów i szkoleñ
1. Alarmy próbne dla pasa¿erów, æwiczenia opuszczania
statku, æwiczenia cz³owiek za burt¹ oraz szkolenia i instrukta¿e z obs³ugi urz¹dzeñ i rodków ratunkowych
nale¿y zapisywaæ w Ksi¹¿ce wyposa¿enia ratunkowego oraz w Dzienniku Okrêtowym.
2. Æwiczenia i szkolenia z walki z po¿arem nale¿y wpisywaæ w Dzienniku Okrêtowym.
3. Æwiczenia i szkolenia z innych zagro¿eñ nale¿y wpisywaæ w Dzienniku Okrêtowym.
4. Po przeprowadzeniu alarmu æwiczebnego nale¿y dokonaæ odpowiedniego wpisu w Dzienniku Okrêtowym oraz w Ksi¹¿ce wyposa¿enia ratunkowego.
W razie niemo¿noci przeprowadzenia alarmu æwiczebnego w przepisanym terminie nale¿y dokonaæ zapisu z
podaniem przyczyn niewykonania æwiczenia.
5. Wszystkie powy¿sze wpisy powinny obejmowaæ datê
przeprowadzenia i czas trwania æwiczenia, szkolenia,
wskazanie urz¹dzenia i wyposa¿enia jakie u¿yto w czasie æwiczenia, stan dzia³ania drzwi wodoszczelnych
i po¿arowych oraz innych zamkniêæ, wyniki uruchamiania silników ³odzi ratunkowych (ratowniczych), przegl¹du wyposa¿enia ³odzi, sprzêtu ratunkowego, przeciwpo¿arowego i awaryjnego, iloæ uczestników obecnych na æwiczeniu lub szkoleniu, ocenê æwiczenia, opis
przyczyn wskutek których æwiczenia lub szkolenia nie
odby³y siê w przepisowych terminach lub odby³y siê
tylko czêciowo.

1306
KOMUNIKAT Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie iloci i rodzaju sprzêtu awaryjnego do likwidowania przecieków i ratowania statku przed zatoniêciem.
Na podstawie § 19 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Okrela siê minimalny zestaw sprzêtu awaryjnego na
statkach morskich o polskiej przyna1e¿noci uprawiaj¹cych ¿eglugê przybrze¿n¹ krajow¹ i ¿eglugê miêdzynarodow¹.
§2
Przez rodzaje ¿eglugi wymienione w § 1 nale¿y rozumieæ rodzaje ¿eglugi okrelone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 13 grudnia 2002 r.
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w sprawie szczegó³owych warunków ¿eglugi przez statki
morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867).

sa¿yæ dodatkowo statek w sprzêt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej.

§3

§6

1. Niniejsze uregulowanie nie ma zastosowania do:
1) jednostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej,
2) statków sportowych,
3) statków ródl¹dowych uprawiaj¹cych ¿eglugê na
wodach morskich,
4) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego lub rejestru statków morskich, prowadzonego przez urzêdy morskie,
5) statków nowo wybudowanych, przebudowanych,
odbudowanych lub remontowanych udaj¹cych siê
w podró¿ próbn¹ przed rozpoczêciem ¿eglugi,
6) doków p³ywaj¹cych.
2. Warunki bezpiecznego uprawiania ¿eglugi dla jednostek p³ywaj¹cych Stra¿y Granicznej okrela rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych
technicznego i pozatechnicznego bezpieczeñstwa ¿eglugi jednostek p³ywaj¹cych Sta¿y Granicznej (Dz.
Nr 108, poz. 956).

1. Wyszczególniony w za³¹czniku sprzêt awaryjny powinien znajdowaæ siê w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim cz³onkom za³ogi i byæ gotowy do natychmiastowego u¿ycia.
2. Podczas przeprowadzania æwiczebnego alarmu innych
zagro¿eñ nale¿y przeprowadziæ przegl¹d i konserwacjê sprzêtu awaryjnego.

§4

§7
Traci moc zarz¹dzenie Nr 5 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8 poz. 26 i Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 9
poz. 52).
§8
Tablica okrelona niniejszym komunikatem wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego
i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski

1. Ustala siê tablicê minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego zawart¹ w za³¹czniku.
2. Na ka¿dym statku powinien znajdowaæ siê sprzêt awaryjny zgodny z tablic¹ zawart¹ w za³¹czniku.

Za³¹cznik
do komunikatu Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

§5
W zale¿noci od rejonu ¿eglugi armator mo¿e wypo-

Tablica minimalnego zestawu sprzêtu awaryjnego
dla statków w ¿egludze przybrze¿nej i podró¿ach miêdzynarodowych

Lp.

1.

Plaster wraz z osprzêtem

-

1

11

12

2.

Plaster æwiczebny wraz z
osprzêtem

-

1

1

1

3.

Cement

50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

4.

Przyspieszacz

5l

10 l

20 l

20 l

5.

Piasek

200 kg

300 kg

6.
7.

1)
2)

Nazwa sprzêtu awaryjnego

Statki o
Statki o
Statki o
Statki o
pojemnoci brutto pojemnoci brutto pojemnoci brutto pojemnoci brutto
=100 do >500
=500 do >3000
=3000 do >20000
=20000
100 do 500
501 do 3.000
3.001 do 20.000
ponad 20.000

Deski
Krawêdziaki o d³ugoci minimum
2m

50 kg

100 kg

3

3

0,5 m

0,5 m

1m

1 m3

-

0,5 m3

1 m3

1 m3

Minimalne wymiary plastra powinny wynosiæ 2000 x 2000 mm.
Minimalne wymiary plastra powinny wynosiæ 2000 x 2000 mm.

3
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1307
KOMUNIKAT Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie wytycznych dla armatorów o rodzaju, iloci
i rozmieszczeniu sprzêtu ganiczego (po¿arniczego) na
statku oraz w sprawie opracowywania i przechowywania planów ochrony przeciwpo¿arowej statków morskich.
Na podstawie § 21 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznego uprawiania ¿eglugi
przez statki morskie (Dz. U. Nr 222, poz. 1867) podaje siê
do wiadomoci, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wytyczne dla armatorów:
1) w sprawie rodzaju, iloci i rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1,
2) w sprawie opracowywania i przechowywania planów
ochrony przeciwpo¿arowej statków morskich stanowi¹ce Za³¹cznik Nr 2.
§2
Wytyczne obowi¹zuj¹ armatorów statków morskich z
wyj¹tkiem:
1) jednostek p³ywaj¹cych Marynarki Wojennej, Stra¿y
Granicznej oraz policji,
2) statków sportowych,
3) statków nie podlegaj¹cych wpisowi do rejestru okrêtowego lub rejestru statków morskich, prowadzonego przez urzêdy morskie.
§3
Wytyczne, o których mowa w § 1, stanowi¹ podstawê
do ustalania rodzaju, iloci i rozmieszczenia sprzêtu ganiczego, po¿arniczego oraz opracowywania planów
ochrony przeciwpo¿arowej dla poszczególnych statków.
§4
Trac¹ moc:
1) zarz¹dzenie Nr 6 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie ustalenia normatywów wyposa¿enia statków morskich w sprzêt po¿arniczy (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8, poz. 27 i Dz.
Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 9, poz. 53).
2) zarz¹dzenie Nr 7 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia w
¿ycie wytycznych dla armatorów w sprawie opracowywania planów ochrony przeciwpo¿arowej statków
morskich o polskiej przynale¿noci (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 8, poz. 28 i Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 9,
poz. 54).
§5
Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
i podlegaj¹ og³oszeniu w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

SZCZEGÓ£OWE ZASADY USTALANIA RODZAJU,
ILOCI I ROZMIESZCZENIA SPRZÊTU
PO¯ARNICZEGO NA STATKU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze przepisy stanowi¹ podstawê do ustalenia
rodzaju, liczby i rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego
przy opracowaniu planu ochrony przeciwpo¿arowej
statku.
2. Dla statków, które nie s¹ zobowi¹zane do posiadania
planu ochrony przeciwpo¿arowej, rodzaj, iloæ oraz rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego ustala urz¹d morski.
3. Ustalony rodzaj, liczba oraz rozmieszczenie sprzêtu
po¿arniczego winny byæ wpisane do ksi¹¿ki bezpieczeñstwa po¿arowego statku.
4. Sprzêt po¿arniczy powinien spe³niaæ wymagania przepisów uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor
urzêdu morskiego, bior¹c pod uwagê rodzaj statku,
sposób jego wykorzystania oraz rodzaj uprawianej ¿eglugi, mo¿e zmieniæ lub zaakceptowaæ inny rodzaj, liczbê i rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego ni¿ ustalony
w niniejszych normatywach.
II. Zasady rozmieszczenia sprzêtu po¿arniczego
1. Sprzêt po¿arniczy powinien byæ umieszczony w ³atwo
dostêpnym i widocznym miejscu na statku oraz powinien byæ odpowiednio oznaczony, zgodnie z Rez. IMO
A.654 (16), symbolami wykonanymi z materia³u fotoluminescencyjnego.
2. Sprzêt powinien byæ utrzymywany w nale¿ytym stanie
technicznym i gotowoci do natychmiastowego u¿ytku zarówno w morzu, jak i podczas postoju statku w
porcie. Sprzêtu tego nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do akcji
ratowniczo-ganiczych oraz do celów szkoleniowych.
3. Sprzêt po¿arniczy nie rozdysponowany na stanowiska
nale¿y przechowywaæ w magazynie po¿arowym lub w
innym specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Zaleca siê, aby na statku znajdowa³y siê dwa magazynki sprzêtu po¿arniczego, z których jeden powinien znajdowaæ siê w rejonie nadbudówki. Ka¿dy magazynek po¿arowy powinien byæ wyranie i w sposób
trwa³y oznakowany.
4. W magazynku po¿arowym nale¿y przewidzieæ odpowiednie stanowiska przegl¹dów i konserwacji przechowywanego sprzêtu, zapasów do utrzymywania ich w
stanie przydatnoci do natychmiastowego u¿ycia.
5. W pomieszczeniach statku wê¿e t³oczne powinny byæ
na sta³e przy³¹czone do hydrantów.
6. Ganice na dwutlenek wêgla nie powinny byæ umieszczane w pomieszczeniach mieszkalnych.
7. Ganice powinny byæ rozmieszczane i przechowywane w taki sposób, aby ich skutecznoæ ganicza nie
uleg³a zmniejszeniu pod wp³ywem warunków pogodowych, drgañ lub innych czynników zewnêtrznych.
8. W posterunkach dowodzenia oraz innych pomieszczeniach, w których znajduje siê wyposa¿enie elektrycz-
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ne, elektroniczne lub urz¹dzenia niezbêdne dla bezpieczeñstwa statku, ganice powinny zawieraæ taki
czynnik ganiczy, który ani nie przewodzi pr¹du, ani
nie jest szkodliwy dla wyposa¿enia i urz¹dzeñ.
9. Topór i ³om powinny byæ umieszczane jako komplet
wewn¹trz pomieszczeñ w pobli¿u wyjæ w ró¿nych
rejonach statku, po³o¿onych jak najdalej od siebie.
10. Na statku powinny znajdowaæ siê po¿arnicze tablice
informacyjne z napisem NIEBEZPIECZEÑSTWO 
DANGER oraz NIE PALIÆ  NO SMOKING. Tablice
powinny mieæ wymiary nie mniejsze ni¿ 840 x 600
mm, powinny byæ koloru bia³ego, z 20 mm obrze¿em
koloru czerwonego. Litery powinny byæ czarne, o
wysokoci nie mniejszej ni¿ 120 mm.
III. Ganice i agregaty ganicze
1. Pojemnoæ przenonych ganic p³ynowych nie powinna byæ wiêksza ni¿ 13,5 litra i nie mniejsza ni¿ 9 litrów.
Inne ganice powinny byæ tak samo ³atwo przenone
jak ganice p³ynowe 13,5 litrowe, a skutecznoæ ich
dzia³ania powinna byæ co najmniej równowa¿na skutecznoci ganic p³ynowych 9 litrowych. Ca³kowita
masa ganicy przenonej nie mo¿e przekraczaæ 23kg.
2. Za równowa¿ne mo¿na uznaæ te ganice, które podczas próby dzia³ania zgasz¹ po¿ar testowy nie mniejszy ni¿ ganica p³ynowa 9 litrowa. Ganica p³ynowa 9
litrowa mo¿e byæ zast¹piona ganic¹ proszkow¹ 4,5kg.
lub 6kg.
3. Czynnik ganiczy zastosowany w ganicy powinien byæ
odpowiedni do grupy po¿aru, jaki mo¿e powstaæ w danym pomieszczeniu, do którego ganica jest przeznaczona.
4. Do ka¿dego typu ganic zdolnych do ponownego na³adowania na statku przez za³ogê nale¿y przewidzieæ
³adunki zapasowe w liczbie 100% dla pierwszych 10
ganic oraz 50% dla ganic pozosta³ych, lecz nie wymaga siê wiêcej ni¿ 60 kompletów ³adunków zapasowych. Na statku nale¿y umieciæ instrukcje ³adowania
ganic.
W przypadku ganic, które nie mog¹ byæ ponownie
na³adowane na statku, nale¿y przewidzieæ dodatkowe
ganice zapasowe tego samego typu i tej samej objêtoci, w takiej liczbie jak okrelono wy¿ej odnonie do
³adunków zapasowych. Do ka¿dego agregatu ganiczego, który mo¿na nape³niæ na statku, nale¿y przewidzieæ jeden ³adunek zapasowy.
5. Ganice powinny byæ umieszczane w pomieszczeniu
w ³atwo dostêpnym miejscu. Jedna z ganic w danym
pomieszczeniu powinna znajdowaæ siê w pobli¿u wejcia do pomieszczenia.
6. Zezwala siê na wyposa¿enie grupy pomieszczeñ o ³¹cznej powierzchni do 50 m2 w jedn¹ ganicê, umieszczon¹ na korytarzu, pod warunkiem ¿e wejcia do tych
pomieszczeñ prowadz¹ tylko z jednego korytarza.
7. W przedzia³ach maszynowych kategorii A ganice powinny byæ tak rozmieszczone, aby odleg³oæ miêdzy
nimi nie przekracza³a 10 m.
8. Ganice nie mog¹ byæ umieszczane w odleg³oci mniejszej ni¿ 1 m od potencjalnego ród³a ognia.
9. Ka¿da ganica powinna mieæ element konstrukcyjny
lub zawleczkê z plomb¹, pokazuj¹ce, ¿e po u¿yciu zosta³a roz³adowana.

IV. Przenony zestaw pianowy
Przenony zestaw pianowy powinien sk³adaæ siê z pr¹downicy powietrzno-pianowej, któr¹ mo¿na pod³¹czyæ do
ruroci¹gu wodnohydrantowego za pomoc¹ wê¿a po¿arniczego, zasysacza liniowego wraz z przenonym zbiornikiem zawieraj¹cym co najmniej 20 litrów rodka pianotwórczego oraz jednego zbiornika zapasowego tej samej
pojemnoci. Pr¹downica powinna wytwarzaæ pianê w iloci co najmniej 1,5 m3/min, która skutecznie gasi p³on¹c¹
ciecz ropopochodn¹.
V. Wyposa¿enie stra¿ackie
W sk³ad zestawu wyposa¿enia stra¿ackiego powinny
wchodziæ:
1. Wyposa¿enie osobiste, które sk³ada siê z:
 ubrania ochronnego, wykonanego z materia³u
chroni¹cego skórê przed ciep³em promieniuj¹cym
od ognia oraz przed oparzeniami p³omieniem lub
par¹. Powierzchnia zewnêtrzna ubrania powinna
byæ wodoodporna,
 rêkawic elektroizolacyjnych,
 butów elektroizolacyjnych,
 he³mu stra¿ackiego,
 elektrycznej lampy bezpieczeñstwa, dzia³aj¹cej co
najmniej 3 godz. Elektryczne lampy bezpieczeñstwa stosowane na ropowcach oraz na innych
statkach w rejonach zagro¿onych wybuchem powinny byæ typu przeciwwybuchowego,
 pasa stra¿ackiego z zatrzanikiem i toporkiem stra¿ackim w pochwie. Toporek stra¿acki powinien
mieæ rêkojeæ z izolacj¹ odporn¹ na wysokie napiêcie.
2. Aparat oddechowy powinien byæ niezale¿nym aparatem oddechowym ze sprê¿onym powietrzem, którego objêtoæ w butlach powinna wynosiæ co najmniej 1200 litrów, lub innym niezale¿nym aparatem
oddechowym który powinien funkcjonowaæ przez
okres co najmniej 30 minut. Nale¿y przewidzieæ taka
liczbê butli zapasowych do ka¿dego aparatu, aby
zapewniæ prowadzenie akcji ganiczej: przez 1 godzinê dla statków towarowych oraz przez 2 godziny
dla statków pasa¿erskich. Wszystkie butle ze sprê¿onym powietrzem powinny byæ wzajemnie wymienialne. Do ka¿dego aparatu oddechowego nale¿y
przewidzieæ ognioodporn¹ linkê bezpieczeñstwa o
d³ugoci ok. 30m, któr¹ mo¿na mocowaæ za pomoc¹ karabiñczyka do szelek aparatu podczas u¿ycia
linki bezpieczeñstwa. Linka bezpieczeñstwa powinna byæ poddana próbie wytrzyma³oci pod obci¹¿eniem statycznym 3,5 kN przez 5 min.
3. Jeden komplet wyposa¿enia stra¿ackiego powinien
byæ umieszczony na mostku nawigacyjnym lub w
jego pobli¿u.
4. Rêkawice i buty elektroizolacyjne, wchodz¹ce w
sk³ad zestawu wyposa¿enia stra¿ackiego podlegaj¹
okresowej legalizacji.
5. Je¿eli statek musi posiadaæ wyposa¿enie stra¿ackie
to jego iloæ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 komplety.
VI. Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe
1. Awaryjny ucieczkowy aparat oddechowy przeznaczo-

8.

VII. Wyposa¿enie statków
w sprzêt po¿arniczy, czêci zapasowe

Tabela do Za³¹cznika Nr 1
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

1. Wyposa¿enie w sprzêt po¿arniczy i czêci zapasowe
statków o pojemnoci brutto 500 i wiêkszej okrela konwencja SOLAS-74.

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

4.

5.

Lp.

Rodzaj statku

Agregat pianowy 45
litrowy

3.

Ganica niegowa

2.

Ganica p³ynowa 9
litrowa lub ganica
proszkowa 4.5 kg
ABC

1.

5

3

-

5

5

-

5

3

-

5

3

1

1

-

-

6.

7.

8.

9.

10.
Rêkawice
ognioochronne

7.

Topór stra¿acki i ³om

6.

1. Ganice, agregaty ganicze i aparaty oddechowe nale¿y co 12 miesiêcy poddawaæ okresowym przegl¹dom, które powinny byæ wykonane przez uznane zak³ady konserwacji i napraw sprzêtu po¿arniczego posiadaj¹ce autoryzacjê administracji morskiej.
2. Uznanie zak³adów konserwacji i napraw sprzêtu po¿arniczego i uzyskanie autoryzacji administracji morskiej
reguluj¹ odrêbne przepisy.
3. Na statkach o pojemnoci brutto 500 i wiêkszej sprzêt
po¿arniczy winien byæ systematycznie kontrolowany
i utrzymywany w sta³ej sprawnoci do natychmiastowego u¿ytku przez oficera wyznaczonego przez kapitana statku zgodnie z rejestrem inspekcji i prób (wytyczne IMO Cyrkularz MSC/Circ. 850.
4. Na statkach o pojemnoci brutto do 500 wewnêtrzne
kontrole sprzêtu po¿arniczego winne byæ przeprowadzane przez kapitana statku lub wyznaczonego oficera
pok³adowego co 3 miesi¹ce. Fakt dokonania kontroli
odnotowaæ w dzienniku pok³adowym.

Wyposa¿enie
stra¿ackie

5.

VIII. Kontrola sprzêtu po¿arniczego

Koc ganiczy

4.

2. Minimalne wyposa¿enie w sprzêt po¿arniczy statków
o pojemnoci brutto do 500 okrela tabela nr 1.

W¹¿ t³oczny, pr¹downica uniwersalna

3.

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

2.
3.
4.
5.
6.

samochodowy

• holownik pow. 769 kW
• po¿arniczy pow. 769 kW
• zbiornikowiec
Statek ratowniczy, szkolny,
badawczy, hydrograficzny
Pog³êbiarka

Kuter pilotowy, kontroler
badawczy, hydrograficzny,
holownik do 368 kW
Holownik i statek po¿. od 368 kW
do769 kW
£ód motorowa rybacka
bezpok³adowa

Iloæ równa liczbie
zainstalowanych
zaworów hydrantowych na
t tk

2.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

£ód motorowa rybacka pok³adowa
ze sterówk¹ i dziobówk¹
Kuter rybacki do 17 m (d³.
pomiarowa)
Kuter rybacki powy¿ej 17 m (d³.
pomiarowa)
Motorówka pasa¿., ratownicza,
inspekcyjna, hydrograficzna,
gospodarcza, cumownicza
Barka bez napêdu
Barka z napêdem
Baza nurkowa b/n, warsztat
p³ywaj¹cy
Szalanda bez napêdu
Szalanda z napêdem, dwig
p³ywaj¹cy
Koszarka
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Objanienia:
1. Wyposa¿enie stra¿ackie na statkach wymienionych pod
pl.2-16 powinno byæ zgodne z pkt V.1. Za³¹cznika.
2. Wyposa¿enie w sprzêt ganiczy (po¿arniczy) zgodnie z
w/w tablic¹ nale¿y zatwierdziæ w Urzêdzie Morskim.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzêdu Morskiego mo¿e zmieniæ iloæ sprzêtu po¿arniczego wymienionego w powy¿szej tablicy.
Za³¹cznik Nr 2
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
WYTYCZNE W SPRAWIE OPRACOWYWANIA
I PRZECHOWYWANIA PLANÓW OCHRONY
PRZECIWPO¯AROWEJ STATKÓW MORSKICH
I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE
1. Wytyczne niniejsze okrelaj¹ zasady sporz¹dzania planu ochrony przeciwpo¿arowej dla poszczególnych statków morskich, który w dalszej treci wytycznych zwany jest planem.
2. Wytyczne maj¹ zastosowanie do opracowywania planu dla statków morskich nowo wybudowanych oraz
statków poddanych przebudowie, remontom, wymianie wyposa¿enia jak równie¿ statków bêd¹cych w eksploatacji w przypadku, je¿eli okolicznoci wymagaj¹
zmiany planu.
3. Do posiadania planu zobowi¹zane s¹ statki:
a) nowo wybudowane lub przebudowane oraz statki
istniej¹ce, podlegaj¹ce Konwencji SOLAS-74.
b) pasa¿erskie, zbiornikowce, chemikaliowce i gazowce niezale¿nie od ich pojemnoci i rodzaju uprawianej ¿eglugi.
c) nie podlegaj¹ce Konwencji SOLAS  74 z napêdem
w³asnym o ³¹cznej mocy silników g³ównych i pomocniczych 735 kW i powy¿ej,
d) nowo wybudowane, przebudowane i po remoncie
udaj¹ce siê w podró¿e próbne z personelem nie nale¿¹cym do za³ogi statku o liczebnoci powy¿ej
12 osób,

4.
5.

6.

7.

e) z napêdem ¿aglowo-mechanicznym o d³ugoci 24 m
i powy¿ej,
f) inne  na wniosek zainteresowanych.
Plan winien byæ opracowany w oparciu o zatwierdzon¹ przez instytucjê klasyfikacyjn¹ dokumentacjê statku.
Ujête w planie symbole graficzne okrelaj¹ce elementy zabezpieczenia konstrukcyjnego, urz¹dzeñ ochrony
przeciwpo¿arowej oraz wyposa¿enia po¿arniczego winny byæ zgodne z obowi¹zuj¹c¹ Rezolucj¹ IMO.
Ka¿dy plan powinien byæ zatwierdzony przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku. Przeznacza siê jeden
egzemplarz planu ochrony przeciwpo¿arowej dla celów archiwizacyjnych urzêdu morskiego.
Zatwierdzenie planu nastêpuje przez przy³o¿enie pieczêci, wed³ug nastêpuj¹cego wzoru i treci:
ZATWIERDZAM  APPROVED
URZ¥D MORSKI W S£UPSKU
MARITIME OFFICE at SLUPSK
S³upsk dnia..................
day of
Z up. Dyrektora
Under the authority of Director
(podpis  signature)

8. Plan ochrony przeciwpo¿arowej powinien byæ wywieszony na statku w widocznych miejscach: na korytarzach, holach, centrum dowodzenia. Duplikat planu
powinien byæ ulokowany na zewn¹trz nadbudówki w
oznaczonym pojemniku. Miejsce umieszczenia planu
powinno byæ oznakowane zgodnie z okólnikiem IMO
MSC/Circ 451
9. Za zatwierdzenie planu pobiera siê op³atê zgodnie z
taryf¹ ustalon¹, w odrêbnych przepisach.
II. PRZEPISY OBOWI¥ZUJ¥CE PRZY
OPRACOWYWANIU PLANÓW OCHRONY
PPRZECIWPO¯AROWEJ
Przy opracowywaniu planów nale¿y w szczególnoci
uwzglêdniæ:
1) postanowienia Konwencji SOLAS -74,
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2) tablicê symboli graficznych stosowanych na planach
ustalonych w obowi¹zuj¹cej Rezolucji IMO,
3) przepisy instytucji klasyfikacyjnej uznanej przez polsk¹
administracjê morsk¹,
4) obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce wyposa¿enia statków
morskich w sprzêt po¿arniczy.
III. ZADANIA I PRZEZNACZENIE
PLANU OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
Plan powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce zadania:
1) umo¿liwiæ za³ogom statków, jednostkom stra¿y po¿arnej i odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo po¿arowe
pracownikom stoczni zapoznanie siê z rodzajami i rozmieszczeniem:
a) posterunków dowodzenia i po¿arowych,
b) przegród przeciwpo¿arowych pionowych i poziomych,
c) drzwi i zamkniêcia otworów w przegrodach przeciwpo¿arowych,
d) dróg ewakuacji z rejonów i pomieszczeñ statków,
e) urz¹dzeñ odcinaj¹cych i wy³¹czaj¹cych systemy
wentylacji,
f) zbiorników paliwa i olejów smarowych z zaworami
zdalnego odcinania
g) urz¹dzeñ wykrywczo-sygna1izacyjnych po¿aru i alarmowych,
h) pomp po¿arniczych z zaworami instalacji wodno-hydrantowej,
i) sta³ych instalacji ganiczych oraz przenonego sprzêtu po¿arniczego zainstalowanego na statku,
2) stanowi pomoc w prowadzeniu akcji ratowniczo-ganiczej i szkoleniu za³óg statków oraz jednostek stra¿y
po¿arnej,
3) stanowi podstawê prawid³owego rozmieszczenia przenonego sprzêtu po¿arniczego na statkach w koñcowej fazie budowy i w trakcie ich eksploatacji.
IV. PODZIA£KA I FORMAT
PLANU OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. Plan powinien byæ wykonany w skali zapewniaj¹cej
praktyczne jego wykorzystanie i mo¿liwoæ naniesienia odpowiednich elementów konstrukcyjnych statku,
symboli urz¹dzeñ ochrony przeciwpo¿arowej i wyposa¿enia po¿arniczego oraz innych znaków i napisów.
Dla wykonania planu zaleca siê przyjmowanie nastêpuj¹cych podzia³ek:
1) dla statków o d³ugoci ca³kowitej do 50 m 1:50,
2) dla statków o d³ugoci ca³kowitej od 51 m do 150 m
1:100,
3) dla statków o d³ugoci ca³kowitej od 151 m do 200 m
1:200,
4) dla statków o d³ugoci ca³kowitej powy¿ej 200 m
1:300,
2. Plan powinien byæ wykonany w miarê mo¿liwoci na
jednym arkuszu. Dla statków wielopok³adowych (statki pasa¿erskie, promy pasa¿ersko-samochodowe, statki
do przewozu samochodów itp.) dopuszcza siê wykonanie planu na dwóch lub wiêcej arkuszach.

Dziennik Urzêdowy
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V. RYSUNKI PLANU
OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ

1. Plan powinien zawieraæ przekrój wzd³u¿ny statku w
p³aszczynie symetrii, widoki z góry wszystkich pok³adów i platform oraz widok na zbiorniki denne paliwa.
2. Obrysy konstrukcji statku i jego wyposa¿enia, istotne
dla bezpieczeñstwa po¿arowego, powinny byæ wykonane na planie liniami w kolorze czarnym. Na plan nie
nale¿y nanosiæ szczegó³ów nie obrazuj¹cych ochrony
przeciwpo¿arowej statku, które mog³yby zmniejszyæ
czytelnoæ planu lub uniemo¿liwiæ naniesienie w odpowiednich miejscach w³aciwych symboli, opisów itp.
3. Na przekroju wzd³u¿nym lub na ka¿dym pok³adzie powinno byæ odpowiednio oznaczone:
1) rozmieszczenie posterunków dowodzenia i po¿arowych,
2) rodzaj i rozmieszczenie przegród przeciwpo¿arowych pionowych i poziomych, dziel¹cych przestrzeñ
kad³uba i nadbudówki wzglêdnie pok³adówki na
odpowiednie strefy pionowe i poziome,
3) drzwi w przegrodach przeciwpo¿arowych i szybach
klatek schodowych ze stanowiskami ich sterowania,
4) schody, zejciówki, szyby dwigów pionowych i luków transportowych umo¿liwiaj¹ce dostêp do poszczególnych przedzia³ów, pomieszczeñ i pok³adów
z uwidocznieniem korytarzy, drzwi i dróg ewakuacyjnych,
5) urz¹dzenia zdalnego wy³¹czania wentylatorów, zamykania otworów kana³ów wentylacyjnych, wietlików, przestrzeni piercieniowych wokó³ kominów
oraz innych zamkniêæ ograniczaj¹cych ci¹g oraz
przenikanie dymu i p³omieni,
6) rozmieszczenie centralek wykrywczo-sygnalizacyjnych po¿aru i ich repetytorów oraz pomieszczenia
chronione,
7) rozmieszczenie sta³ych instalacji ganiczych ze stanowiskami ich uruchamiania oraz pomieszczenia
chronione tymi instalacjami.
8) pompy po¿arnicze ze stanowiskami ich uruchamiania i rozmieszczeniem zaworów hydrantowych oraz
³¹czników miêdzynarodowych,
9) rozmieszczenie zbiorników paliwa i olejów smarowych ze stanowiskami zdalnego zamykania zaworów odcinaj¹cych,
10) rozmieszczenie sprzêtu po¿arniczego
4. Na poszczególnych pok³adach powinny byæ naniesione pomieszczenia mieszkalne, s³u¿bowe, maszynowe
i przemys³owe wraz z korytarzami przyleg³ymi do tych
pomieszczeñ oraz pomieszczenia ³adunkowe, pomieszczenia kategorii specjalnej i pompownie.
5. W pomieszczeniach maszynowych nale¿y zaznaczyæ
obrysami silniki g³ówne, kot³y parowe, spalarki, zespo³y
pr¹dotwórcze, zbiorniki sprê¿onego powietrza, zbiorniki paliwa i oleju smarowego o pojemnoci 1 m3 oraz
g³ówne tablice rozdzielcze.
6. Na przekroju wzd³u¿nym planu nale¿y zaznaczyæ za
pomoc¹ strza³ki (kolorem zielonym) usytuowanie miejsca do wypalania otworów ewakuacyjnych z pomieszczenia maszynowni. Miejsce to nale¿y zaznaczyæ na kad³ubie statku w sposób trwa³y, w uzgodnieniu z instytucj¹, k1asyfikacyjn¹. Zaleca siê, aby minimalne wymiary otworu wynosi³y:
1) szerokoæ 600 mm,
2) wysokoæ 900 mm.
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Na statkach, gdzie odstêpy miedzy wrêgami w przedziale maszynowym s¹ mniejsze ni¿ 600 mm, oznaczenie otworu. o którym mowa wy¿ej, nie jest wymagane. Przyk³ad poprawnego oznaczenia otworu ewakuacyjnego na planie pokazuje Aneks Nr 1 do niniejszego za³¹cznika.
7. Na planie nale¿y zaznaczyæ usytuowanie magazynów
sprzêtu po¿arniczego. Magazyny sprzêtu po¿arniczego mog¹ byæ w pomieszczeniach. z których wyjcia
prowadz¹ na otwarty pok³ad lub korytarz, maj¹cy bezporednie po³¹czenie z pok³adem otwartym.
VI. OZNAKOWANIE PLANU
OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
1. Symbole graficzne powinny byæ naniesione na plan w
takiej pozycji, w jakiej s¹ usytuowane w tablicy symboli graficznych z wyj¹tkiem symboli drzwi oraz strza³ek okrelaj¹cych kierunek ewakuacji.
2. Symbole graficzne powinny byæ nanoszone na plan
mo¿liwie dok³adnie w miejscach odpowiadaj¹cych rzeczywistemu po³o¿eniu urz¹dzenia lub wyposa¿enia po¿arniczego statku, a ogólna ich liczba winna byæ podana w tablicy symboli.
3. Symbole graficzne, które nie mieszcz¹ siê w danym
pomieszczeniu na planie, mo¿na umieszczaæ obok tego
pomieszczenia na odnonikach.
4. W przypadku wystêpowania pomieszczeñ chronionych
jednoczenie instalacjami ganiczymi i wykrywczymi,
mo¿na je oznaczyæ pojedynczymi symbolami czujek
po¿arowych odpowiedniego rodzaju w po³¹czeniu z
odpowiednimi symbolami obszarów chronionych
5. Wymaga siê nanoszenia na plan symboli graficznych
wyposa¿enia po¿arniczego w liczbie nie mniejszej ni¿
wynika to z przepisów o wyposa¿eniu statków w sprzêt
po¿arniczy.
6. Przegrody typu A-0, tworz¹ce poprzeczne grodzie
wodoszczelne, siêgaj¹ce do pok³adu grodziowego
i dziel¹ce statek na przedzia³y wodoszczelne, na1e¿y
narysowaæ lini¹ ci¹g³¹. o gruboci 1mm. Nie wymaga
siê dodatkowego oznakowania tego typu przegród na
rysunkach i tabliczce rysunkowej planu.
7. Symbole graficzne w tablicy symboli planu powinny
byæ naniesione wed³ug ko1ejnoci numerów od do³u
ku górze.
8. Obrysy zbiorników paliwa i olejów smarowych powinny byæ obramowane lini¹ koloru br¹zowego.

3. Na planie nale¿y opisaæ pomieszczenia mieszkalne,
s³u¿bowe, maszynowe, przemys³owe, ³adunkowe, kategorii specjalnej i pompownie. Opisy mo¿na nanieæ
w obrysie pomieszczenia, podaj¹c jego nazwê lub numer identyfikacyjny. W przypadku oznaczenia pomieszczeñ numerami identyfikacyjnymi, nale¿y sporz¹dziæ
osobn¹ tabelê zgodnie z wzorem podanym w Aneksie
Nr 3, z okre1eniem ich nazw.
4. W osobnej tabeli nale¿y opisaæ zbiorniki paliwa i oleju
smarowego z podaniem ich pojemnoci, zgodnie z
wzorem okrelonym w Aneksie Nr 4. Zamiast osobnej
tabeli dopuszcza siê opis zbiorników w miejscu ich usytuowania, o ile taka mo¿liwoæ istnieje.
5. Dla statków wyposa¿onych w sta³¹ instalacjê ganicz¹
gazow¹ nale¿y na planie ochrony przeciwpo¿arowej
sporz¹dziæ zestawienie otworów przewidzianych do zamkniêcia celem uszczelnienia przedzia³u bronionego
t¹ instalacj¹, oraz oznakowaæ na planie symbole urz¹dzeñ do wewnêtrznego, zewnêtrznego zamkniêcia
wentylacji i drzwi zgodnie z zasadami okrelonymi w
Aneksie nr 5.
6. Przy opisywaniu pomieszczeñ, zbiorników i urz¹dzeñ
ochrony przeciwpo¿arowej nale¿y kierowaæ siê zasad¹, ¿e wszystkie te elementy le¿¹ce po prawej stronie
p³aszczyzny symetrii statku, powinny byæ oznaczone
numerami nieparzystymi, natomiast le¿¹ce po lewej
stronie p³aszczyzny symetrii statku numerami parzystymi.
7. Wszystkie zestawienia powinny byæ naniesione z prawej strony rysunków planu po lewej stronie tabliczki
rysunkowej.
8. Plan statku uprawiaj¹cego ¿eglugê miêdzynarodow¹
powinien byæ wykonany w jêzykach polskim i angielskim.
9. Dla planu statku uprawiaj¹cego ¿eglugê miêdzynarodow¹ ustala siê nazwê:
PLAN OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ  FIRE CONTROL PLAN.
W przypadku naniesienia oznakowania rodków i urz¹dzeñ ratunkowych ustala siê nazwê: PLAN BEZPIECZEÑSTWA  SAFETY PLAN.
Aneks Nr 1
do Za³¹cznika Nr 2
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

VII. OPIS PLANU
1. Na planie powinna byæ umieszczona tablica symboli,
wed³ug wzoru podanego w Aneksie Nr 2, z objanieniami znaczenia symboli i charakterystyk¹. urz¹dzeñ
ochrony przeciwpo¿arowej oraz wyposa¿enia po¿arniczego.
2. Na planie nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane statku:
1) d³ugoæ ca³kowit¹,
2) szerokoæ maksymaln¹,
3) wysokoæ do pok³adu g³ównego,
4) pojemnoæ brutto,
5) moc silników g³ównych,
6) iloæ za³ogi i pasa¿erów,
7) symbol klasy.
Miejsce oznaczenia otworu ewakuacyjnego
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Aneks Nr 2
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

1
Poz

Symbol

ZNACZENIE SYMBOLU

Jm

LICZBA

Item
Symbol
Konstr.
Kreli³
Sprawdz.

MEANING OF SYMBOL

U. m

QUANT.

NAZWA ZAK£ADU

Skala

Zmiany

NAZWA STATKU

Format

PLAN OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ
FIRE CONTROL PLAN

Pow.
w m2

R

N

U M

E

R

Y

S

N

K

Arkusz

U

U

Arkuszy

Aneks Nr 3
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

WYKAZ POMIESZCZEÑ
LIST OF ACCOMODATION
Nr ident.

Nazwa pomieszczenia

Ident. No

Name of accommodation

Aneks Nr 4
do Za³¹cznika Nr 2 do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.

ZESTAWIENIE ZBIORNIKÓW
TANK ARRANGEMENT
Nr zbiornika

Przeznaczenie

No. of tank

Purpose

Po³o¿enie
wr - wr
Location
Fr - fr

Objêtoæ
m3
Volume
m3
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Aneks Nr 5
do Za³¹cznika Nr 2
do Komunikatu Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
Zasady maj¹ce na celu
zapewnienie skutecznoci gaszenia

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

W celu zapewnienia skutecznoci ganiczego dzia³a-

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

Rodzaj urz¹dzenia
Type of equipment

Lokalizacja urz¹dzenia
Location of equipment

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

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

Nazwa pomieszczenia bronionego
Name of compartment to be cut off

1308
Gdañsk, dnia 10 czerwca 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/557-A/7/2003/III/CW
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 7 kwietnia 2003 r.
Miasta i Gminy Kêpice
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego
p.n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Kêpicach
posiadaj¹cy statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770697447
zwany w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
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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
zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a
w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, które
zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
maja 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie wytwarzanie ciep³a
Nr WCC/873A/557/W/3/2001/MJ z dnia 31 sierpnia 2000 r.,
zmienion¹ decyzjami z dnia 27 lutego 2001 r. Nr WCC/
837A/557/W/3/2001/MJ oraz z dnia 11 grudnia 2002 r.
Nr WCC/873B/557/W/OGD/2002/SA, a tak¿e w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/534/557/U/OT1/
98/SA z dnia 5 listopada 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ z dnia
27 lutego 2001 r. Nr PCC/534A/557/W/3/2001/MJ, w dniu
9 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych
okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków
prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Ponadto Przed-
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siêbiorstwo w celu ochrony interesów odbiorców skorzysta³o z § 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 amortyzacji i kosztów paliwa.
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, nie wczeniej
jednak ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania bazowych cen
i stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa
zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 22 czerwca 2001 r.
Nr OGD-820/557-A/13/2001/II/SA.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Miasto i Gmina Kêpice
na rêce pe³nomocnika Pana Kazimierza Sobkowiaka
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Dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
ul. T Bielaka 8
77-230 Kêpice
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
MIASTO I GMINA KÊPICE
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie zak³adu bud¿etowego
pod nazw¹
ZAK£AD ENERGETYKI CIEPLNEJ
77-230 KÊPICE
UL. TADEUSZA BIELAKA 8
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/557-A/7/2003/III/CW
z dnia 10 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 2002 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 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),
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),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych
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ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Miasto i Gmina
Kêpice, prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad Energetyki Cieplnej w Kêpicach, zwany dalej ZEC Kêpice,
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 dostarczonego 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 obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do
grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty
wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê po-
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wietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
ród³a ciep³a wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe:
Nr 1 Bielaka  ród³o ciep³a zlokalizowane w Kêpicach
przy ul. T. Bielaka, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania biomasy i wêgla kamiennego,
Nr 2 Biesowice  ród³o ciep³a zlokalizowane w miejscowoci Biesowice, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania wêgla kamiennego,
Nr 3 Kruszka  lokalne ród³o ciep³a w miejscowoci
Kruszka, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania oleju
opa³owego,
Nr 4 OS i R  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Kêpicach, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania oleju
opa³owego,
Nr 5 Willa  lokalne ród³o ciep³a nie wyposa¿one w
uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowane w Kêpicach, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania mia³u
wêglowego.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Miasto i Gmina Kêpice prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o w formie zak³adu
bud¿etowego p.n. ZEC w Kêpicach, na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/
873A/557/W/3/2001/MJ, zmienionej decyzjami z dnia
27 lutego 2001 r. Nr WCC/837A/557/W/3/2001/MJ
oraz z dnia 11 grudnia 2002 r. Nr WCC/873B/557/W/
OGD/2002/SA,

 przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 5 listopada
1998 r. Nr PCC/534/557/U/OT1/98/SA, zmienionej
decyzj¹ z dnia 27 lutego 2001 r. Nr PCC/534A/557/
W/3/2001/MJ.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Nr 1, dostarczane jest do obiektów sieci¹ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez
ZEC Kêpice. Wêz³y cieplne stanowi¹ w³asnoæ odbiorców
i s¹ przez nich eksploatowane.
GRUPA II odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Nr 2, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA III odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Nr 3, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA IV odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Nr 4, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
GRUPA V odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a Nr 5, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at.

CENA ZA ZAMÓWION¥ MOC CIEPLN¥ [z³/MW]
CENA CIEP£A [z³/GJ]
ROCZNA
NETTO

BRUTTO*

CENA NONIKA CIEP£A
[zù/m³]

RATA MIESIÊCZNA
NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

NETTO

24,68

9,60

BRUTTO*

GRUPA I
63144,99

77036,89

5262,08

6419,74

STAWKA OP£ATY MIESIÊCZNEJ ZA ZAMÓWION¥
MOC CIEPLN¥ [z³/MW]
NETTO

BRUTTO*

20,23

11,71

STAWKA OP£ATY ZA CIEP£O [z³/GJ]
NETTO

BRUTTO*

GRUPA II
11595,43

14146,42

25,91

31,61

GRUPA III
5527,94

6744,08

24,90

30,38

24,95

30,44

GRUPA IV
5623,59

6860,78
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GRUPA V

STAWKA OPÙATY MIESIÆCZNEJ [zù/m²]

STAWKA OPÙATY SEZONOWEJ [zù/m²]

NETTO

BRUTTO*

NETTO

0,83

1,01

3,30

BRUTTO*
4,03

4.2. Bazowe stawki op³at za us³ugi przesy³owe.

STAWKI OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE

STAWKA
OP£ATY ABONAMENTOWEJ
[z³/punkt pomiarowy]

STAWKA OP£ATY STA£EJ [z³/MW]

ROCZNA

RATA
MIESIÊCZNA

NETTO

BRUTTO*

NETTO

10409,35

12699,41

867,44

BRUTTO*

1058,28

STAWKA
OP£ATY ZMIENNEJ
[z³/GJ]

NETTO

BRUTTO*

GRUPA I
3,31
4,04

ROCZNA

RATA
MIESIÊCZNA

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

104,56

127,56

8,71

10,63

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. 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.
4.3.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.3.1.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
 niedotrzymania przez ZEC Kêpice standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie ZEC
Kêpice wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
K. Sobkowiak
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cyjnych Xr, o których mowa w punkcie 3  do dnia 30
czerwca 2006 r.
UZASADNIENIE

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD- 820/438-B/5/2003/III/SK
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 art. 155 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 26 maja 2003 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Lêborku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770548204
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 4,88%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci minus 7,1%,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
nastêpnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 1,2%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 1,0%,
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA
z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
WCC/401A/438/W/OGD/2003/KK z dnia 25 kwietnia
2003 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/418/438/U/
OT1/98/SA z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr PCC/418A/438/W/2001/BK z dnia
13 listopada 2001 r.,
w dniu 26 maja 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 i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. 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 prowa-
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dzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów paliwa, remontów
i energii elektrycznej.
Jednoczenie Prezes URE, maj¹c na wzglêdzie przepis
art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) ustawy  Prawo energetyczne
ustali³ dla Przedsiêbiorstwa wspó³czynniki korekcyjne Xr
dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 1,2% oraz dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci 1,0%. Wspó³czynniki korekcyjne Xr zosta³y ustalone adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany
warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w nastêpnym roku w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy i wynikaj¹
miêdzy innymi z realizacji inwestycji przewidzianych w
planie modernizacji i rozwoju.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr, okrelonych w punkcie 3 w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Ustalaj¹c wysokoæ powy¿szych wspó³czynników Prezes URE zapewni zrównowa¿enie interesów Przedsiêbiorstwa, jak i jego odbiorców.
W tym stanie rzeczy postanowiono 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  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Otrzymuj¹:
1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pionierów 11
84-300 Lêbork
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
MIEJSKIE PRZEDSIÊBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓ£KA
Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOCI¥
ul. PIONIERÓW 11
84-300 LÊBORK
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 10 czerwca 2003 r.
Nr OGD- 820/438-B/5/2003/III/SK
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. 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 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),
 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),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
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ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. ul. Pionierów 11, 84-300 Lêbork,
zwane dalej MPEC Sp. z o.o. w Lêborku,
 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,
 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,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub
punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do
grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty
wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
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c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
KR-1  ród³o ciep³a zlokalizowane w Lêborku przy ul. I
Armii Wojska Polskiego, w którym ciep³o pochodzi z
przetwarzania mia³u wêgla kamiennego.
KO  opomiarowane, lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane w Lêborku przy ul. Pionierów 11 w Lêborku, w
którym ciep³o pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
CZÊÆ II
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
MPEC Sp. z o.o. w Lêborku prowadzi dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA
z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/401A/438/W/OGD/2003/KK z dnia 25 kwietnia 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/418/438/U/
OT1/98/SA z dnia 28 padziernika 1998 r., zmienionej decyzj¹ Nr PCC/418A/438/W/2001/BK z dnia 13
listopada 2001 r.
CZÊÆ III
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa I A  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
i eksploatowane przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku. Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ
i s¹ eksploatowane przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku.
Grupa I B  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w
ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
i eksploatowane przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku. Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ i s¹ eksploatowane przez odbiorców.
Grupa II A  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹
przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez odbiorców.
Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ i s¹
eksploatowane przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku.
Grupa II B  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a KR-1, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹
przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez odbiorców.
Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ i s¹
eksploatowane przez odbiorców.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w lokalnym ródle ciep³a KO, dostarczane jest bezporednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz do s¹siednich obiektów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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CZÊÆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:
 netto:

Symbol
grupy
odbiorców

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

roczna

rata
miesiêczna

IA

35.309,52

2.942,46

17,31

5,48

sta³a [z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
11.488,20
957,35

IB

35.309,52

2.942,46

17,31

5,48

9.903,36

IIA

35.309,52

2.942,46

17,31

5,48

IIB

35.309,52

2.942,46

17,31

5,48

Symbol
grupy
odbiorców
III

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]
rata
roczna
miesiêczna

Stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

zmienna
[z³/GJ]
12,00

12,24

1,02

825,28

11,35

12,24

1,02

7.008,72

584,06

7,53

12,24

1,02

4.544,40

378,70

5,96

12,24

1,02

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

Stawka op³aty
za ciep³o [z³/GJ]

14.160,35

25,64

 brutto*:

Symbol
grupy
odbiorców

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

Cena
ciep³a
[z³/GJ]

Cena
nonika
ciep³a
[z³/m3]

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

roczna

rata
miesiêczna

IA

43.077,61

3.589,80

21,12

6,69

sta³a [z³/MW]
rata
roczna
miesiêczna
14.015,60
1.167,97

IB

43.077,60

3.589,80

21,12

6,69

12.082,1

1.006,84

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]

zmienna
[z³/GJ]

roczna

rata
miesiêczna

14,64

14,93

1,24

13,85

14,93

1,24

IIA

43.077,60

3.589,80

21,12

6,69

8.550,64

712,55

9,19

14,93

1,24

IIB

43.077,60

3.589,80

21,12

6,69

5.544,17

462,01

7,27

14,93

1,24

Symbol grupy
odbiorców

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

III

17.275,63

Stawka
op³aty za ciep³o
[z³/GJ]
31,28

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, 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 cenników 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, 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 4.2.1.

Poz. 1309, 1310, 1311, 1312
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CZÊÆ V
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MPEC Sp. z o.o. w Lêborku
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub
niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
ZASADY WPROWADZANIA
ORAZ ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
6.1 Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie
MPEC Sp. z o.o. w Lêborku wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2 Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at zawartych
w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani
pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹
ich obowi¹zywania.
Dyrektor Zarz¹du
M. Hejnar

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1311
OG£OSZENIE
Starosty Starogardzkiego
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie zg³oszeñ kandydatów do powiatowej spo³ecznej rady do spraw osób niepe³nosprawnych.
Na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776
ze zm.) przy starostach tworzy siê powiatowe spo³eczne
rady do spraw osób niepe³nosprawnych, bêd¹ce organami opiniodawczo  doradczymi.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o zg³oszenie po jednym kandydacie przez organizacje pozarz¹dowe, fundacje dzia³aj¹ce na terenie powiatu starogardzkiego oraz
jednostki samorz¹du terytorialnego gmin z terenu powiatu
starogardzkiego do ww. rady.
Do zakresu powiatowych rad nale¿y: inspirowanie
przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do integracji zawodowej
i spo³ecznej oraz realizacji praw osób niepe³nosprawnych,
opiniowanie projektów powiatowych dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych, ocena realizacji programów jak
równie¿ opiniowanie projektów uchwa³ i programów
przyjmowanych przez radê powiatu pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych.
Termin zg³oszeñ, które nale¿y przesy³aæ na adres Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdañskim ul. Kociuszki 17 up³ywa 14 dnia od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.
Starosta
S. Neumann

1310

1312

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/9658-B/2658/2001/2002/II/KK
z dnia 12 czerwca 2003 r.

ZARZ¥DZENIE Nr 75/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2003 r.

Na wniosek Gminnej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Skarszewach z dnia 2 czerwca 2003 r. (data
wp³ywu 4 czerwca 2003 r.) na podstawie art. 155 i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
12 czerwca 2003 r. Nr OGD  820/9658-B/2658/2001/2002/
II/KK swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 28 stycznia 2002 r.
Nr OGD  820/9658-B/10/2001/2002/II/KK, wyd³u¿aj¹c
okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do
dnia 31 sierpnia 2003 r. Pozwoli to na dalsze stosowanie
cen i stawek op³at zawartych w drugiej taryfie dla ciep³a
do czasu zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeñ z odbiorcami trzeciej taryfy dla ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Nowym Stawie w okrêgu wyborczym Nr 2 w zwi¹zku z
wyganiêciem mandatu radnego Bogus³awa Dynowskiego wskutek naruszenia ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu radnego z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
z wykorzystaniem mienia komunalnego.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 sierpnia
2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

§5

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 75/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2003 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
•

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowy Staw
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu Nr 2 oraz

do 5 lipca 2003 r.

o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
•
do 10 lipca 2003 r.
do 25 lipca 2003 r.
do godz. 2400

powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 2.

•

zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu
wyborczym Nr 2.

•

powo³anie

przez

Burmistrza

Miasta

Obwodowej

Komisji

Wyborczej

na

czas

przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
do 3 sierpnia 2003 r.

•

podanie do publicznej wiadomoci - w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta - informacji
o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych.

•

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach

·
·
·

kandydatów na radnego wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych.

do 9 sierpnia 2003 r.

do 10 sierpnia 2003 r.
23 sierpnia 2003 r.
24 sierpnia 2003 r.
godz. od 6.00 do 20.00

sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców.
g³osowanie

1313
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 czerwiec 2003 r.
w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów i miast na prawach
powiatu województwa pomorskiego na okres 6 miesiêcy tj. 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. wynosi:
1.
2.
3.
4.

miasta na prawach powiatu:
Gdañsk
Sopot
Gdynia
S³upsk

2
2
2
1

345,27
471,86
471,86
917,00

z³
z³
z³
z³

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

w powiatach:
Bytów
Chojnice
Cz³uchów
Kartuzy
Kwidzyn
Lêbork
Nowy Dwór Gdañski
S³upsk
Starogard Gd.
Wejherowski
Tczew
Kocierzyna
Malbork
Puck
Gdañsk
Sztum

1 990,69
1 950,55
1 715,18
2 150,86
1 916,18
1 951,62
1 970,07
2 039,26
2 369,46
1 956,09
1 694,65
2 110,73
1 883,83
2 375,16
2 113,06
2 037,74

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.
i zostanie og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 14/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie uznania wcieklizny zwierz¹t za wygas³¹, na
niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia
1997r. o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001r. Nr 29, poz. 320,
Nr 123, poz. 1350, Nr 129, poz. 1438, z 2002r., Nr 112,
poz. 976, z 2003 r. Nr 52, poz. 450) oraz § 49 Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postêpowania przy zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t (Dz.U. Nr 18, poz. 163)  zarz¹dza
siê co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za wolne od wcieklizny nastêpuj¹ce obszary:
1. Gmina Chojnice:
a) miasto Chojnice,
b) miejscowoæ Ig³y,
c) miejscowoæ Klawkowo,
d) miejscowoæ Karolewo,
e) miejscowoæ Krojanty,
f) miejscowoæ Jab³onka,
g) miejscowoæ K³odawa,
h) miejscowoæ Powa³ki,
i) miejscowoæ Jarcewo,
j) miejscowoæ Chojniczki,
k) miejscowoæ Charzykowy,
l) miejscowoæ Zbeniny,
m) miejscowoæ Klosnowo,
n) miejscowoæ Stary M³yn,
o) miejscowoæ Funka,
p) miejscowoæ Bachorze,
q) miejscowoæ Stara Pi³a,
r) miejscowoæ Ma³e Swornegacie,
s) miejscowoæ Kopernica,
t) miejscowoæ Babilon,
u) miejscowoæ Nie¿ychowice
v) miejscowoæ Topole,
w)miejscowoæ Angowice,
x) miejscowoæ Paw³ówko,
y) miejscowoæ Lipienice
2. Obwody ³owieckie w granicach administracyjnych:
a) Nr 24,
b) Nr 10,
c) Nr 35.
§2
Traci moc rozporz¹dzenie Nr 10/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie zwalczania
wcieklizny zwierz¹t, na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
§3
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Ba³tyckim oraz rozplakatowania w miejscach publicznych, w wymienionych w § 1 pkt 1 gminie i miejscowociach oraz w § 1 pkt 2 obwodach ³owieckich nr 24, 10, 35.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1315
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 17 czerwca 2003 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Dyrektorem Pomorskiego Centrum Organizacji
Ochrony Zdrowia w Gdañsku
w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadañ
z zakresu wykonywania kontroli nad dzia³alnoci¹ zak³adów opieki zdrowotnej prowadz¹cych dzia³alnoæ na
obszarze województwa pomorskiego, zawierania umów
cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi oraz
organizacji systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558 i Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688 i z 2003 r. Nr 52, poz. 450), ustala siê,
co nastêpuje:
§1
Wojewoda Pomorski, zwany dalej Wojewod¹ powierza Dyrektorowi Pomorskiego Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia w Gdañsku, zwanemu dalej Dyrektorem, a
Dyrektor przyjmuje do realizacji zadania nale¿¹ce do w³aciwoci Wojewody wynikaj¹ce z:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408; z 1992 r. Nr 63
poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r. Nr 138
poz. 682; z 1996 r. Nr 24 poz. 110; z 1997 r. Nr 104
poz. 661, Nr 121 poz. 769; z 1998 r. Nr 106 poz. 668,
Nr 117 poz. 756 i Nr 162 poz. 1115; z 1999 r. Nr 28
poz. 255, Nr 28 poz. 256 i Nr 84 poz. 935; z 2000 r.
Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84
poz. 948, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 45,
Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193,
Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1383 i 1384, Nr 128
poz. 1407), w zakresie kontroli zak³adów opieki zdrowotnej oraz podmiotów tworz¹cych transport sanitarny, prowadz¹cych dzia³alnoæ na obszarze województwa pomorskiego, w szczególnoci:
a) przeprowadzanie czynnoci kontrolnych, o których mowa w art. 65 i 70 g, w tym do wydawania
zaleceñ pokontrolnych i decyzji administracyjnych, z zastrze¿eniem, ¿e czynnoci wymienione
w art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. b) wykonywaæ bêdzie
wy³¹cznie osoba wykonuj¹ca zawód lekarza,
b) wystawianie indywidualnych upowa¿nieñ do przeprowadzania czynnoci kontrolnych, o których
mowa w pkt a,
c) zlecanie w imieniu Wojewody przeprowadzania
jednorazowych lub ci¹g³ych kontroli zak³adów
opieki zdrowotnej pod wzglêdem medycznym w
trybie okrelonym w art. 66 ustawy,
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2) § 10 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 padziernika 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582), tj. w zakresie zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z
konsultantami wojewódzkimi, w tym realizacji umów
zawartych na rok 2003,
3) art. 16 oraz art. 24 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,
poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801), w tym obejmuj¹ce wydawanie decyzji administracyjnych przewidzianych w
tych przepisach, z wyj¹tkiem zadañ polegaj¹cych na
przeprowadzaniu konkursu ofert na wiadczenie us³ug
z zakresu wiadczeñ zdrowotnych przedszpitalnych i zawieraniu umów o udzielanie takich wiadczeñ z dysponentami zespo³ów ratownictwa medycznego oraz
finansowaniu dzia³alnoci tych zespo³ów, a tak¿e z
wyj¹tkiem zadañ przejêtych ju¿ przez Dyrektora porozumieniem zawartym pomiêdzy stronami w dniu 17
wrzenia 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia
rejestrów jednostek systemu Pañstwowe Ratownictwo
Medyczne (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 61, poz. 1412).
§2
Nadzór nad realizacj¹ zadañ okrelonych w § 1, sprawuje w imieniu Wojewody Dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku, w szczególnoci poprzez:
1) zatwierdzanie przed³o¿onego rocznego planu kontroli, o których mowa w § 1 pkt 1
2) prawo okresowego wgl¹du do akt spraw za³atwianych na podstawie niniejszego porozumienia,
3) kontrolê terminowoci wykonywania zadañ.
§3
Strony ustalaj¹, ¿e:
1) obs³ugê administracyjn¹ realizacji zadañ wymienionych
w § 1 zapewni Pomorskie Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia w Gdañsku,
2) Dyrektor odpowiada za zgodn¹ z prawem realizacjê
zadañ, o których mowa w § 1,
3) z realizacji powierzonego zadania Dyrektor zobowi¹zany jest sporz¹dzaæ coroczne sprawozdania i przekazywaæ je do koñca I kwarta³u Dyrektorowi Wydzia³u
Polityki Spo³ecznej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§4
W zwi¹zku z realizacj¹ niniejszego porozumienia przy
za³atwianiu spraw Dyrektor:

1) u¿ywaæ bêdzie w korespondencji swych pieczêci nag³ówkowych lub swych druków korespondencyjnych,
a do podpisu pieczêci o treci z upowa¿nienia Wojewody Pomorskiego z podaniem nazwiska i stanowiska s³u¿bowego podpisuj¹cego,
2) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ
siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
3) decyzje administracyjne opatrywaæ bêdzie klauzul¹ o
prawie strony do odwo³ania za porednictwem strony
przejmuj¹cej.
§5
1. Dyrektor wykona powierzone zadanie w ramach rodków finansowych zaplanowanych w bud¿ecie Wojewody w Dziale 851 Rozdzia³ 85147 oraz Rozdzia³ 85195.
2. W zwi¹zku z realizacj¹ powierzonego zadania Dyrektor
dokona odpowiedniej zmiany organizacji wewnêtrznej
Pomorskiego Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia
w Gdañsku.
§6
1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Za zgod¹ stron porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane lub
zmienione w ka¿dym czasie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je rozwi¹zaæ za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem dokonanym na pimie ze skutkiem na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
4. W przypadku ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa
oraz zasad porozumienia, w tym nie respektowania zaleceñ pokontrolnych b¹d wydanych wytycznych Wojewoda mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej strony.
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