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1376
Gdañsk, dnia 2 lipca 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/4366-A/8/2003/I/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 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 6 maja 2003 r.
Pana Bartosza Kuczyka
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pn.
Q-BART Bartosz Kuczyk
z siedzib¹ w Gdyni przy ul. Marii Curie Sk³odowskiej 19
posiadaj¹cego statystyczny numer indentyfikacyjny
REGON: 191728093
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zatwierdziæ na okres do dnia 30 wrzenia 2004 r. ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, stanowi¹c¹
za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/4366/1077/W/OGD/2003/
CW z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/4366/1053/W/
OGD/2003/CW z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w dniu 6 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

Poz. 1376

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
dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
Dzia³alnoæ polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a oraz jego
przesy³aniu i dystrybucji jest nowo podjêt¹ przez Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. W zwi¹zku z tym,
zgodnie z przepisem § 27 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego, Przedsiêbiorstwo okreli³o jednostkowe koszty na
podstawie kosztów planowanych dla pierwszego roku
prowadzenia nowej dzia³alnoci gospodarczej. Zgodnie
z § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego wspó³czynnik
korekcyjny Xw ustala siê dla danego rodzaju dzia³alnoci
gospodarczej, prowadzonej przez przedsiêbiorstwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o,
przy czym wspó³czynnik ten okrela projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania tego przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy, w stosunku do roku
kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy. Przedsiêbiorstwo nie prowadzi³o koncesjonowanej dzia³alnoci gospodarczej przez ca³y rok kalendarzowy poprzedzaj¹cy pierwszy rok stosowania taryfy, zatem nie ustalono wspó³czynników korekcyjnych Xw.
Na poziom cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej taryfie, mia³y wp³yw przede wszystkim uzasadnione koszty paliwa, energii elektrycznej oraz remontów.
Okres stosowania taryfy ustalono do dnia 30 wrzenia
2004 r.
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.
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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. Pan Bartosz Kuczyk
prowadz¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod nazw¹:
Q-BART Bartosz Kuczyk
ul. M.C. Sk³odowskiej 19
81-231 Gdynia
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a.
Bartosz Kuczyk
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ p.n.
Q-BART Bartosz Kuczyk
81-231 Gdynia, ul. M. C. Sk³odowskiej 19
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 2 lipca 2003 r.
Nr OGD- 820/4366-A/8/2003/I/SK
Lipiec 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I. Objanienia pojêæ 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 u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz.
1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
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i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr
80, poz. 718),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Pan Bartosz Kuczyk prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Q-BART Bartosz Kuczyk, ul. Marii Curie
Sk³odowskiej 19, 81-231 Gdynia, zwany dalej Q-BART,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 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,
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b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
Q-BART prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

Grupa odbiorców I
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe

Poz. 1376
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 wytwarzania ciep³a Nr WCC/4366/1077/W/OGD/2003/
CW z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/4366/1053/W/
OGD/2003/CW z dnia 28 kwietnia 2003 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA I- odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w dzier¿awionym ródle ciep³a na paliwo sta³e, zlokalizowanym
w Pruszczu Gdañskim, przy ulicy Powstañców Warszawy
30, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez Q-BART.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe

4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej,
stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych
z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6
ustawy.
4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at
za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i
budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do
wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej
w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e
nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt
4.2.1.

z³/MW

z³/GJ

roczna
rata miesiêczna
* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW

z³/punkt
pomiarowy

NETTO
71 563,80
5 963,65
21,40
16,39
12 088,56
1 007,38

BRUTTO*
87 307,84
7 275,65
26,11
20,00
14 748,04
1 229,00

3,55

4,33

41,64
3,47

50,80
4,23

CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez Q-BART standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d. nielegalnego pobierania ciep³a, stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia
taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie QBART 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.

 3749 

Poz. 1377

6.2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Q-BART
B. Kuczyk

DYREKTOR
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1377
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PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/169-A/11/2003/IV/AP
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 22 kwietnia 2003 r.
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190567430
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
zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a
oraz obrotu ciep³em 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
lipca 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/27/169/U/1/98/AP z dnia
1 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr WCC/27A/
169/U/1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr WCC/27B/
/169/W/3/99/RW z dnia 23 wrzenia 1999 r., Nr WCC/
27C/169/W/3/2000/ZJ z dnia 7 kwietnia 2000 r., Nr WCC/
27D/169/W/3/2001/ZJ z dnia 13 sierpnia 2001 r., Nr
WCC/27E/169/W/3/2001/BK z dnia 12 padziernika
2001 r., Nr WCC/27F/169//W/OGD/2002/CW z dnia 28
marca 2002 r., Nr WCC/27G/169/W/OGD/2002/CW
z dnia 23 sierpnia 2002 r. oraz Nr WCC/27H/169/W/
OGD/2003/DJ z dnia 7 kwietnia 2003 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/27/169/U/1/
98/AP z dnia 1 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami:
Nr PCC/27A/169/U/1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr
PCC/27/S/169/U/3/99 z dnia 13 wrzenia 1999 r., Nr
PCC/27B/169/W/3/2000/RW z dnia 29 sierpnia 2000 r.
oraz Nr PCC/27C/169/W/OGD/2002/CW z dnia 20 marca 2002 r.,
 obrót ciep³em Nr OCC/9/169/U/1/98/AP z dnia 1 wrzenia 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr OCC/9A/169/U/
1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr OCC/9/S/ /169/U/3/
99 z dnia 13 wrzenia 1999 r. oraz Nr OCC/9B/169/W/3/
2000/RW z dnia 29 sierpnia 2000 r.,
w dniu 22 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a (czwartej) ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Maj¹c na wzglê-
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dzie ochronê interesów odbiorców Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
Ceny i stawki op³at ustalone dla odbiorców zaopatrywanych w ciep³o wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a oraz w pozosta³ych ród³ach ciep³a (rejonowych) ustalone zosta³y na poziomie uzasadnionych kosztów zwi¹zanych z ich eksploatacj¹, zapewniaj¹cych jednoczenie
bezpieczeñstwo i ci¹g³oæ dostaw ciep³a do tych odbiorców. Na poziom w/w cen i stawek op³at oraz na ich wzrost
w odniesieniu do cen i stawek op³at ostatnio stosowanych mia³y wp³yw przede wszystkim koszty paliwa (mia³
wêglowy, koks i gaz), koszty energii elektrycznej oraz inne
koszty bezporednie niezbêdne do utrzymania róde³ ciep³a w stanie zapewniaj¹cym ci¹g³oæ ich eksploatacji. Na
wzrost cen i stawek op³at wp³yn¹³ tak¿e pobierany przez
Gminê podatek od budynków wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do jego przesy³ania i dystrybucji. Z kolei na wysokoæ stawek op³at za
us³ugi przesy³owe, ustalonych dla odbiorców otrzymuj¹cych ciep³o dostarczane miejsk¹ sieci¹ ciep³ownicz¹, istotny wp³yw wywar³ wzrost kosztów energii elektrycznej,
kosztów remontów oraz wzrost podatku od ruroci¹gów i
przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do przesy³ania
i dystrybucji ciep³a zakupionego u wytwórcy, tj. w Elektrociep³owniach Wybrze¿e S.A. z siedzib¹ w Gdañsku.
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.
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. Jednoczenie taryfa nie mo¿e obowi¹zywaæ wczeniej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w trzeciej taryfie Przedsiêbiorstwa,
zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 27 czerwca 2002 r. Nr
OGD-820/169-A/2002/11/III/MS.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Gdañskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
Gdañskie Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji
Prezesa URE
z dnia 3 lipca 2003 r.
Nr OGD-820/169-A/11/2003/IV/AP
lipiec 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I. Objanienia pojêæ 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
1.1. U¿yte w taryfie pojêcia:
 ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr
91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz.
489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr
154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
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szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053),
rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we
w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-800 Gdañsk,
zwane dalej GPEC,
wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a tj. Elektrociep³ownie Wybrze¿e S.A. ul. Swojska 9, 80-867 Gdañsk, zwane dalej EC Wybrze¿e, od którego GPEC zakupuje
ciep³o.
odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w
przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, któ-
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rych 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  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
1.2.U¿ywane w taryfie skróty oznaczaj¹:
1.2.1. Lokalne ród³a ciep³a wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, zlokalizowane w Gdañsku, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze
spalania:
a) paliwa sta³ego  nr 45 przy ul. Klinicznej 1/B,
nr 52 przy ul. Hallera 5, nr 55 przy ul. W³adys³awa IV 12B, nr 61 przy ul. Nad Stawem 10,
nr 66 przy ul. Jakowa Dolina 52, nr 67 przy
ul. Jakowa Dolina 47, nr 68 przy ul. Jakowa Dolina 27, nr 69 przy ul. Jakowa Dolina
43, nr 70 przy ul. Jakowa Dolina 86, nr 72
przy ul. Grunwaldzkiej 137, nr 73 przy ul.
Grunwaldzkiej 154, nr 84 przy ul. Doroszyñskiego 5, nr 89 przy ul. Dziewanowskiego 5,
b) paliwa gazowego  nr 36 przy ul. Z³otej 11,
nr 37 przy ul. Kryszta³owej 16, nr 80 przy ul.
Ceynowy 3, nr 81 przy ul. S³onecznej 8, nr
82 przy ul. wierkowej 13,
1.2.2. ród³a ciep³a, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w
Gdañsku, w których wytwarzane ciep³o, pochodzi ze spalania:
a) paliwa gazowego  nr 35 przy ul. Brylantowej 20, nr 38 przy ul. Ametystowej, nr 39 przy
ul. Kartuska-Olchowa 3, nr 46 przy ul. Kolorowej 4.
1.2.3. ród³a ciep³a, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe (rejonowe) zlokalizowane w
Gdañsku, dla których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania:
a) paliwa sta³ego  nr 44 przy ul. Fundamentowej, nr 87 przy ul. S³owackiego, nr 93 przy
ul. Zawilañskiej, nr 94 przy ul. Równej 19/21,
b) paliwa gazowego i olejowego  nr 86 przy
ul. Balcerskiego 3.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
GPEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji
w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/27/169/U/1/98/AP z dnia
1 wrzenia 1998 r., zmienionej decyzjami:
Nr WCC/27A/169/U/1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr
WCC/27B/169/W/3/99/RW z dnia 23 wrzenia 1999 r., Nr
WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ z dnia 7 kwietnia 2000 r.,
Nr WCC/27D/169/W/3/2001/ZJ z dnia 13 sierpnia 2001 r.,
Nr WCC/27E/169/W/3/2001/BK z dnia 12 padziernika
2001 r., Nr WCC/27F/169/W/OGD/2002/CW z dnia 28
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marca 2002 r., Nr WCC/27G/169/W/OGD/2002/CW z
dnia 23 sierpnia 2002 r. oraz Nr WCC/27H/169/W/OGD/
2003/DJ z dnia 7 kwietnia 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/27/169/U/1/
98/AP z dnia 1 wrzenia 1998 r., zmienionej decyzjami:
Nr PCC/27A/169/U/1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr
PCC/27/S/169/U/3/99 z dnia 13 wrzenia 1999 r., Nr PCC/
27B/169/W/3/2000/RW z dnia 29 sierpnia 2000 r., oraz
Nr PCC/27C/169/W/OGD/2002/CW z dnia 20 marca
2002 r.,
 obrotu ciep³em Nr OCC/9/169/U/1/98/AP z dnia 1
wrzenia 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr OCC/9A/
169/U/1/99 z dnia 12 kwietnia 1999 r., Nr OCC/9/S/169/
U/3/99 z dnia 13 wrzenia 1999 r., oraz Nr OCC/9B/169/
W/3/2000/RW z dnia 29 sierpnia 2000 r.

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Lp.

Symbol
grupy

1

2

1

I. a.

2

I. b.

3

I. c.

4

I. d.

5

I.e.

6

II. 1.

7

III. 1.

8

III. 5.

9

IV. 1.

10

IV. 2.

11

IV. 5.

12

VI. 1.

13

VI. 2.

14

VI. 5.

15

VII. 1.

16

VII. 2.

17

VII. 5.

18

VIII. 1.

19

VIII. 2.

20

VIII. 3.

21

VIII. 4.

22

IX.

Charakterystyka grupy odbiorców
3
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ród³ach ciep³a nr 45, 52, 55, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 84, 89 dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ród³ach ciep³a nr 35, 36, 37, 38 dostarczane jest bezporednio do instalacji
odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 39 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych
w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ród³ach ciep³a nr 80, 81, 82 dostarczane jest bezporednio do instalacji
odbiorczych w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 46 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych
w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 44, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹
eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 86, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹
stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 86, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹,
grupowe wêz³y cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ
i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹
stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 87, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹,
grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez
GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹
stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 93, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹,
grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez
GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹
stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 94, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹,
grupowe wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez
GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w EC Wybrze¿e dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹
w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y
cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe
wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami
stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez odbiorców.
Odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w EC Wybrze¿e, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe
wêz³y cieplne i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami stanowi¹ce w³asnoæ i eksploatowane przez GPEC.
Odbiorcy, którym ciep³o w postaci pary, zakupione w EC Wybrze¿e dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹ przez GPEC.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoci bazowych cen i stawek op³at
4.1.1. Bazowe ceny i stawki op³at:

Grupa odbiorców: I. a.
Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

j.m.
z³/MW

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

Grupa odbiorców: I. b.

j.m.

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

Grupa odbiorców: I. c.

j.m.

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

Grupa odbiorców: I. d.

j.m.

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

Grupa odbiorców: I. e.

j.m.

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
Stawka op³aty za ciep³o

Grupa odbiorców: II. 1.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

z³/MW

netto
14.944,06

18.231,75

28,79

35,12

netto

roczna
rata miesiêczna

brutto*

9.899,79

12.077,75

38,68

47,19

netto

brutto*

7.245,05

8.838,96

35,65

43,50

netto

brutto*

12.196,85

14.880,16

29,93

36,51

netto

brutto*

13.265,84

16.184,32

32,42

39,55

z³/GJ

j.m.

brutto*

netto

brutto*

116.050,81

141.581,99

9.670,90

11.798,50

Cena ciep³a

z³/GJ

19,22

23,45

Cena nonika ciep³a

z³/m3

8,53

10,41

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

9.862,48

12.032,23

821,87

1.002,68

rata miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

2,40

2,93

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62
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Grupa odbiorców: III. 1.

j.m.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

roczna
rata miesiêczna

netto

brutto*

101.172,61

123.430,58

8.431,05

10.285,88

Cena ciep³a

z³/GJ

21,96

26,79

Cena nonika ciep³a

z³/m3

19,05

23,24

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

11.292,59

13.776,96

941,05

1.148,08

rata miesiêczna

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,36

4,10

Stawka op³aty
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

abonamentowej

(z³/punkt

Grupa odbiorców: III. 5.

j.m.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

roczna
rata miesiêczna

netto

brutto*

101.172,61

123.430,58

8.431,05

10.285,88

Cena ciep³a

z³/GJ

21,96

26,79

Cena nonika ciep³a

z³/m3

19,05

23,24

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

18.698,37

22.812,01

rata miesiêczna

1.558,20

1.901,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

5,41

6,60

Stawka op³aty
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

abonamentowej

(z³/punkt

Grupa odbiorców: IV. 1.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

j.m.
roczna
rata miesiêczna

netto

brutto*

101.661,74

124.027,32

8.471,81

10.335,61

Cena ciep³a

z³/GJ

19,30

23,55

Cena nonika ciep³a

z³/m3

14,82

18,08

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

12.738,16

15.540,56

rata miesiêczna

1.061,51

1.295,04

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,64

4,44

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62
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Grupa odbiorców: IV. 2.

j.m.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

roczna
rata miesiêczna

netto

brutto*

101.661,74

124.027,32

8.471,81

10.335,61

Cena ciep³a

z³/GJ

19,30

23,55

Cena nonika ciep³a

z³/m3

14,82

18,08

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

21.639,94

26.400,73

rata miesiêczna

1.803,33

2.200,06

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

5,22

6,37

Stawka op³aty
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

abonamentowej

(z³/punkt

Grupa odbiorców: IV. 5.

j.m.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

roczna
rata miesiêczna

netto

brutto*

101.661,74

124.027,32

8.471,81

10.335,61

Cena ciep³a

z³/GJ

19,30

23,55

Cena nonika ciep³a

z³/m3

14,82

18,08

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

21.007,89

25.629,63

rata miesiêczna

1.750,66

2.135,81

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

5,35

6,53

Stawka op³aty
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

abonamentowej

(z³/punkt

Grupa odbiorców: VI. 1.

j.m.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

netto

brutto*

roczna

78.936,05

96.301,98

rata miesiêczna

6.578,00

8.025,16

Cena ciep³a

z³/GJ

18,45

22,51

Cena nonika ciep³a

z³/m3

21,46

26,18

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

20.955,68

25.565,93

rata miesiêczna

1.746,31

2.130,50

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

6,26

7,64

Stawka op³aty
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

abonamentowej

(z³/punkt
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j.m.

netto

brutto*

roczna

78.936,05

96.301,98

rata miesiêczna

6.578,00

8.025,16

Cena ciep³a

z³/GJ

18,45

22,51

Cena nonika ciep³a

z³/m3

21,46

26,18

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

42.369,09

51.690,29

rata miesiêczna

3.530,76

4.307,53

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

9,87

12,04

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: VI. 5.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

78.936,05

96.301,98

rata miesiêczna

6.578,00

8.025,16

Cena ciep³a

z³/GJ

18,45

22,51

Cena nonika ciep³a

z³/m3

21,46

26,18

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

41.993,07

51.231,55

rata miesiêczna

3.499,42

4.269,29

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

9,74

11,88

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: VII. 1.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

60.184,85

73.425,52

rata miesiêczna

5.015,40

6.118,79

Cena ciep³a

z³/GJ

21,23

25,90

Cena nonika ciep³a

z³/m3

20,11

24,53

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

13.316,08

16.245,62

rata miesiêczna

1.109,67

1.353,80

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

5,64

6,88

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62
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j.m.

netto

brutto*

roczna

60.184,85

73.425,52

rata miesiêczna

5.015,40

6.118,79

Cena ciep³a

z³/GJ

21,23

25,90

Cena nonika ciep³a

z³/m3

20,11

24,53

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

18.234,39

22.245,96

rata miesiêczna

1.519,53

1.853,83

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

7,54

9,20

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: VII. 5.
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ (z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

60.184,85

73.425,52

rata miesiêczna

5.015,40

6.118,79

Cena ciep³a

z³/GJ

21,23

25,90

Cena nonika ciep³a

z³/m3

20,11

24,53

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

roczna

18.694,33

22.807,08

rata miesiêczna

1.557,86

1.900,59

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

8,21

10,02

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców VIII. 1.
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

27.650,09

33.733,11

rata miesiêczna

2.304,17

2.811,09

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

11,19

13,65

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: VIII. 2.
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

44.271,35

54.011,05

rata miesiêczna

3.689,28

4.500,92

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

13,03

15,90

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62
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j.m.

netto

brutto*

roczna

43.313,45

52.842,41

rata miesiêczna

3.609,45

4.403,53

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

12,47

15,21

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: VIII. 4.
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

44.810,10

54.668,32

rata miesiêczna

3.734,18

4.555,70

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

13,21

16,12

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

Grupa odbiorców: IX.
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
(z³/MW)

j.m.

netto

brutto*

roczna

26.739,02

32.621,60

rata miesiêczna

2.228,25

2.718,47

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe

z³/GJ

6,32

7,71

Stawka op³aty abonamentowej (z³/punkt
pomiarowy)

roczna

252,00

307,44

rata miesiêczna

21,00

25,62

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
Odbiorcy w grupach VIII. i IX. bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani
za zamówion¹ moc ciepln¹, za ciep³o oraz nonik ciep³a,
wed³ug cen wynikaj¹cych z zatwierdzonej przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki taryfy dla ciep³a, opracowanej przez EC Wybrze¿e. W przypadku zmiany cen wynikaj¹cych z taryfy EC Wybrze¿e, odbiorcy zostan¹ poinformowani przez GPEC w terminie 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
4.1.2. W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia GPEC pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego
tytu³u przez GPEC zalicza siê do kosztów przesy³ania i dystrybucji ciep³a do odbiorców zasilanych z
tego wêz³a, a stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z tego wêz³a wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
Ospw = B * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw) : Ngppw
Ozpw = (1-B) * (Os * Ngppw + Oz * Qgppw + Kpw) : Qgppw
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a uwzglêdnia-

j¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a
cieplnego [z³/MW/rok],
Ozpw stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z danego wêz³a uwzglêdniaj¹ca op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia wêz³a cieplnego [z³/GJ],
B
wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, uwzglêdniony w kalkulacji stawek op³at dla danej grupy odbiorców,
Os
podana w taryfie stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do
której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³/MW],
Ngppw zamówiona moc cieplna przez odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które GPEC wnosi op³atê z tytu³u
jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [MW],
Oz
podana w taryfie stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej,
do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy
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pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³/GJ],
Qgppw iloæ ciep³a sprzedanego, w roku poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy, dla odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które GPEC wnosi op³atê z tytu³u
jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [GJ],
Kpw planowane do poniesienia przez przedsiêbiorstwo
roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach
ustalonych w odrêbnej umowie [z³].
4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w za³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i
cen, o których mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.1. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez GPEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d. nielegalnego pobierania ciep³a, stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen
i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie GPEC
wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opu-
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blikowania 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.
WICEPREZES ZARZ¥DU
WICEPREZES ZARZ¥DU
DYREKTOR
DYREKTOR
ds. HANDLOWYCH
ds. ROZWOJU ORGANIZACJI
M. Dec
A. Jakowski

1378
UCHWA£A Nr II/22/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
nr ew. 29/2 we wsi Kleszczewko.
Na podstawie art. 26w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 13,art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 wraz
z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ew. 29/2 we wsi Kleszczewko w
Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 0,5817 ha przeznacza siê na:
1) funkcjê mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym
symbolem MN1, MN2, MN3)
2) drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K).
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odleg³oci
a) 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren MN1 i drogê dz.
nr ew. 20 oraz teren MN1 i dz. nr ew. 29/1,
b) 4m od linii rozgraniczaj¹cej:
(1) teren MN2 i drogê K
(2) teren MN3 i drogê K
(3) teren MN1 i MN2
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 10m
od brzegu rowu melioracyjnego dla terenu MN3
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie jedna pe³na kondygnacja oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków, mini-
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malnie 7 m, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynków jednokondygnacyjnych z poddaszem
u¿ytkowym,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru max. 0,5 m
od poziomu gruntu,
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów:
a) dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej
od 21 do 30 stopni,
b) dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) kierunek kalenicy domów mieszkalnych zgodnie z
kierunkiem linii obligatoryjnej zabudowy dla danej
dzia³ki,
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych lub naczó³kowych,
13) wszystkie nowe obiekty powinny nawi¹zywaæ do
cech architektury regionalnej,
14) do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów
 preferowane materia³y ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
15) zakaz budowy obiektów tymczasowych.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
K (o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 8 m.,
³¹cznie z czêci¹ wydzielon¹ z dzia³ki 28) oraz o drogê gminn¹ dz. nr ew. 20,
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania,
dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych,
monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych; cieki winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; po wybudowaniu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ
obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ; do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manew-
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rowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych
powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do
jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
6) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg grup
asortymentowych w miejscu powstawania winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
8) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
3) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
4) obowi¹zuje zakaz:
a) zmiany kierunku odp³ywu wód w rowie,
b) ograniczenia przep³ywu wody poprzez budowê jakichkolwiek przeszkód w poprzek cieku, zasypywania lub zmniejszania jego przekroju poprzecznego utrudniaj¹cego swobodny odp³yw wody,
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y,
2) dopuszcza siê dodatkowe podzia³y i scalenia dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale
700 m2,
3) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
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4) zakaz parcelacji obszaru w granicach terenu MN1,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 3 pkt 3-4, pkt 8, pkt 11 Uchwa³y nr XI/129/
2001 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 6 czerwca 2001 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela,
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0,5817 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29.09.1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27 poz. 190 z
16.11.1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹
Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12.02.1992 r. (DZ.
Urz. Woj. Gdañskiego Nr 17 z dnia 25.08.1992 r. poz. 92)
wraz ze zm. wprowadzonymi do w.w. planu zatwierdzonymi uchwal¹ nr XXI/136/96 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
26.11.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13 poz. 37 z dnia
07.04.1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
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UCHWA£A Nr IV/44/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla terenu
górniczego Pszczó³ki VA obejmuj¹cego dzia³kê o numerze ewidencyjnym 364/4 obrêb Skowarcz.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zmiany: Dz. U. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) na wniosek Wójta
Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla terenu górniczego Pszczó³ki VA po³o¿onego w granicach dzia³ki o nr ew. 364/4
obrêb Skowarcz.
1. Teren dzia³ki nr ew. 364/4 obrêb Skowarcz o powierzchni 10,6 ha przeznacza siê pod funkcjê zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ kruszywa naturalnego z udokumentowanego z³o¿a Pszczó³ki V, (oznaczenie na za³¹czniku graficznym E- tereny eksploatacji kruszywa).
2. Szczegó³owe ustalenia zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) nale¿y zachowaæ filary ochronne okrelone w zatwierdzonej dokumentacji geologicznej nr IV-85132/
1288/95 z dnia 22.11.95 r.:
a) szerokoæ filara ochronnego dla dróg publicznych
wynosi 10 m,
b) szerokoæ filara ochronnego dla nieruchomoci
bezporednio s¹siaduj¹cych z terenem górniczym
wynosi 6 m,
2) nale¿y zachowaæ filar ochronny ustanowiony dla sieci energetycznej (wg. za³¹cznika graficznego do
uchwa³y); w przypadku zmiany przebiegu linii energetycznej z ominiêciem terenu górniczego Pszczólki VA, dopuszcza siê likwidacjê filaru ochronnego
ustalonego dla tej linii,
3) ze wzglêdu na wysokoæ cian eksploatacyjnych
nale¿y przestrzegaæ nachylenia skarp zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi,
4) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów
kubaturowych bezporednio zwi¹zanych z prowadzon¹ eksploatacj¹ z³o¿a,
5) nadk³ad nale¿y sk³adowaæ w granicach terenu górniczego i sukcesywnie wykorzystywaæ do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
6) prace zwi¹zane z wymian¹ paliw i smarów mog¹
byæ prowadzone jedynie na terenie utwardzonego
placu wg ustaleñ art. 1 pkt 3.3 niniejszej uchwa³y,
7) z uwagi na rozleg³¹ ekspozycjê terenów kopalni, zaleca siê ograniczenie do niezbêdnego minimum
wysokoci i czasu sk³adowania nadk³adu,
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8) prace rekultywacyjne nale¿y prowadziæ równolegle
z eksploatacj¹ na obszarach, gdzie wydobycie kruszywa zosta³o zakoñczone, w uzgodnieniu z organem nadzoru górniczego,
9) teren wyrobiska po zakoñczeniu rekultywacji polegaj¹cej na uformowaniu skarp i dna wyrobiska nale¿y poddaæ rekultywacji wodno-lenej, z docelowym przeznaczeniem jako tereny ofertowe pod przemys³ sk³ady budownictwo.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) wjazd i wyjazd na teren planu poprzez istniej¹c¹ sieæ
dróg gminnych  dz. nr ew. 566, 364/2, 363
2) u¿ytkowanie drogi powiatowej Nr 10340 SkowarczSuchy D¹b (dz. nr ew. 359) przez samochody ciê¿arowe o tona¿u powy¿ej 12 t wymaga uzyskania specjalnej zgody zarz¹dcy drogi,
3) obs³uga komunikacyjna wewn¹trz terenu poprzez
uk³ad wewnêtrznych dróg rozbieralnych,
4) dopuszcza siê lokalizacje tymczasowego, utwardzonego placu dla celu postoju i bie¿¹cych napraw
sprzêtu i maszyn wydobywczych,
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  dla celów socjalnych: z wodoci¹gu gminnego, na warunkach okrelonych przez
gestora sieci,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych  do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego okresowo opró¿nianego przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
3) odprowadzanie wód opadowych  powierzchniowo
do gruntu w granicach w³asnych dzia³ki,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci: na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych)  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; odpady ropopochodne
i zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych na nieprzepuszczalnym pod³o¿u w obszarze terenu wskazanego do zlokalizowania parkingu tymczasowego i przekazywane specjalistycznemu przedsiêbiorstwu do zagospodarowania,
6) w obszarze eksploatacji i na terenie poeksploatacyjnym wprowadza siê zakaz sk³adowania odpadów (z
wy³¹czeniem odpadów zwi¹zanych bezporednio z
robotami górniczymi prowadzonymi na terenie górniczym Pszczó³ki VA), gromadzenia i przechowywania paliw, smarów i innych substancji mog¹cych
zanieczyciæ wody gruntowe i powierzchniowe,
7) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji, w porozumieniu z gestorem sieci,

8) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji.
5. Inne ustalenia:
1) teren po³o¿ony w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ¯u³aw Gdañskich, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach
szczególnych,
2) w przypadku zarejestrowania podczas prac eksploatacyjnych obiektów archeologicznych prace eksploatacyjne nale¿y wstrzymaæ i zg³osiæ odkrycie do
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 2000,
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Postanowienia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ
dotycz¹cych § 2 pkt 2-.3, pkt 7, pkt 9-11 Uchwa³y NrXVI/
194/02 Rady Gminy w Pszczó³kach z dnia 28 marca 2002 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Pszczó³ki VA obejmuj¹cego obszar dzia³ki
364/4 obrêb Skowarcz.
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 10,6 ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z
dnia 29.09.1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 27 poz.
190 z 16.11.1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona
uchwa³¹ nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12.02.1992 r. (DZ. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 17 z dnia
25.08.1992 r. poz. 92) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
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§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

1380
UCHWA£A Nr V/58/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
173/2 we wsi Po³êczyno
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr
154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Somonino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino/obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Somonino/zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/33/89
Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 24, poz. 172, z
pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie
na cele upraw polowych oznaczonego symbolem Rm,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 173/2 po³o¿on¹ w Po³êczynie, o
pow. 0.49 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i
rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
 Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
 Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1500 m2,
mo¿liwoæ realizacji dwóch dzia³ek
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji,
% pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6.0 m od drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym dzia³ki nr 214,
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
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 Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury.
 Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
 Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 214,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: z uwagi na bliskie s¹siedztwo obszarów stale podmok³ych i okresowym powiêkszaniem ich powierzchni, realizacja zainwestowania powinna byæ prowadzona równoczenie z pod³¹czeniem
kanalizacji sanitarnej, bez mo¿liwoci tymczasowego
gromadzenia cieków w zbiornikach bezodp³ywowych
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
 Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji
us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego
znaczne iloci cieków.
Ze wzglêdu na wystêpowanie terenów podmok³ych
oraz oczek wodnych, posadowienie obiektów kubaturowych winno byæ poprzedzone rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych a zmiana stanu wód nie mo¿e
powodowaæ szkód na gruntach s¹siednich
 Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
 Stawka procentowa: 15%
 Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
 Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹-
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zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
KD
 Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej o nr ewid. gruntu 214. Szerokoæ
poszerzenia jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 2,5m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 173/
2 we wsi Po³êczyno w gminie Somonino wykonany w
skali 1: 500
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

1381
UCHWA£A Nr V/60/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 173/1 we wsi Somonino.

Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr
154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Somonino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XVII/54/86 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 24 listopada 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1987 r. Nr 7, poz. 48, z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie
na cele upraw polowych, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr
173/1 po³o¿onej w Somoninie o pow. ok. 0.25 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
 Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego
 Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1000 m2,
2 dzia³ki
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji,
% pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6. 0 m od drogi
KD, 4. 0 m od wschodniej, pó³nocnej i zachodniej granicy dzia³ki, 5.0 m od kolektora sanitarnego ks 200,
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
 Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury.
 Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
 Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi KD
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
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 Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji
us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego
znaczne iloci cieków.
 Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
 Stawka procentowa: 15%
 Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
 Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
Obszar dzia³ki zosta³ w³¹czony w granice Kartuskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy Rozporz¹dzenia nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
KD
 Funkcja: przeznacza siê na ci¹g pieszy z mo¿liwoci¹
pojedynczych dojazdów do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 6.0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 173/
1 we wsi Somonino w gminie Somonino wykonany w
skali 1: 500
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
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e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

1382
UCHWA£A Nr V/63/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 498/1; 498/2; 498/3; 494/1; 494/2; 494/3 oraz czêci
dzia³ki nr 494/4 we wsi Somonino
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr
154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Somonino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Somonino, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XVII/54/86 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z
dnia 24 listopada 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 7,
poz. 48, z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
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fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie
na cele upraw polowych, obejmuj¹cy dzia³ki nr 498/1;
498/2; 498/3; 494/1; 494/2; 494/3 oraz czêæ dzia³ki nr
494/4, po³o¿onych w Somoninie, o ³¹cznej pow. ok. 1.48
ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
 Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego. Ustala siê standard akustyczny
jak dla zabudowy mieszkaniowej.
 Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki 1500 m2,
9 dzia³ek
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji,
% pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 8.0 m od drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 472, 21.5 m
od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, 4.0
m od granic dzia³ki wschodniej, pó³nocnej, zachodniej
i czêciowo po³udniowej, 48.0 m od drogi wojewódzkiej nr 224 relacji Somonino  Egiertowo o numerze
ewidencyjnym gruntu 262
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
 Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury.
 Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
 Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 472, do dzia³ki zlokalizowanej na fragmencie gruntu o numerze 494/4 zjazdem z drogi wojewódzkiej relacji Somonino  Egiertowo w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ tej drogi,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem do kanalizacji sanitarnej,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
 Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,

Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania kanalizacji zakaz lokalizacji
us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i produkuj¹cego
znaczne iloci cieków.
Strome zbocza i skarpy zabezpieczyæ w sposób zapobiegaj¹cy postêpowi erozji gruntu.
 Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Nie ustala siê.
 Stawka procentowa: 15%
 Zagro¿enia:
Nie ustala siê.
 Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
KD
 Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntu 472. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu, nie mniej
ni¿ 2.5 m do 3.5 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³kach nr 498/1;
498/2; 498/3; 494/1; 494/2; 494/3 oraz na czêci dzia³ki nr
494/4 we wsi Somonino w gminie Somonino wykonany
w skali 1: 500
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie podzia³u wewnêtrznego,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i
wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

1383
UCHWA£A Nr VIII/78/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 81, 82 i 83 w obrêbie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka.
Na podstawie:
 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i
Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
 art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pón. zm.),
 uchwa³y Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka,
 uchwa³y Nr I/8/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 27
lutego 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ek nr 81, 82 i 83 w obrêbie geodezyjnym Objazda, w
Gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê Miejscowego Planu
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94 Rady Gminy
w Ustce z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskie-
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go z 1994 r. Nr 38, poz. 210), zwany dalej w treci Uchwa³y planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar o ³¹cznej powierzchni 7,05 ha,
obejmuj¹cy dzia³ki nr 81, 82 i 83 po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Objazda, w Gminie Ustka.
§2
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów okrelonych w § 1 na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego oraz ustaleñ dla nich warunków zagospodarowani i obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹.
§3
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 81, 82 i 83 w obrêbie geodezyjnym Objazda, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 1 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y.
§4
Na rysunku, o którym mowa w § 3, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne granice eksploatacji z³o¿a,
 strefa czêciowej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej,
 symbole cyfrowo  literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
 wjazdy na teren eksploatacji kruszywa.
§5
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1. koncesji na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a  jest to
decyzja administracyjna okrelaj¹ca sposób prowadzenia dzia³alnoci polegaj¹cej na wydobywaniu kopaliny
ze z³o¿a, przestrzeñ w granicach, której dzia³alnoæ ma
byæ prowadzona, okres jej trwania oraz inne przewidziane prawem wymagania, wydana w trybie Prawa
geologicznego i górniczego,
2. zak³adzie górniczym  oznacza to wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³ rodków s³u¿¹cych bezporednio do wydobywania kopaliny ze z³o¿a, w tym
wyrobiska górnicze,
3. projekcie zagospodarowania z³o¿a  jest to opracowanie okrelaj¹ce optymalny wariant wykorzystania zasobów z³o¿a, z uwzglêdnieniem geologicznych warunków jego wystêpowania, wymagañ w zakresie ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa powszechnego, bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia ludzi, technicznych mo¿liwoci oraz ekonomicznych uwarunkowañ wydobywania kopaliny,
4. nieprzekraczalnej granicy eksploatacji z³o¿a  oznacza
to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ krawêd wyrobiska,
5. strefie czêciowej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej  jest to obszar wystêpowania stanowiska
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archeologicznego, ujêtego w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury,
6. archeologicznych badaniach ratowniczych  s¹ to prace maj¹ce na celu zabezpieczenie dóbr kultury, które
w trakcie eksploatacji z³o¿a mog³yby ulec zniszczeniu
lub zagubieniu; prace te winny byæ wykonywane pod
nadzorem i z udzia³em organu w³aciwego w zakresie
ochrony dóbr kultury,
7. wp³ywie eksploatacji z³o¿a  jest to oddzia³ywanie okrelane w postêpowaniu w sprawie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko, o ile takie bêdzie
prowadzone,
8. nadk³adzie  jest to warstwa gruntu nie bêd¹ca kopalin¹, której zdjêcie z terenu jest wymagane przed podjêciem eksploatacji kopaliny.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi
§6
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 teren powierzchniowej eksploatacji z³o¿a kopaliny,
oznaczony symbolem PE,
 teren trwa³ych u¿ytków zielonych, oznaczony symbolem RZ.
1. Teren oznaczony symbolem 1PE  o powierzchni ok.
5,00 ha.
1.1.Funkcja: teren powierzchniowej eksploatacji z³o¿a
kopaliny.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: dzia³ki wchodz¹ce w sk³ad terenu nie mog¹ byæ przedmiotem wtórnego podzia³u.
1.3.Ustalenia w zakresie zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê nieprzekraczalne linie eksploatacji z³o¿a w odleg³oci 6,0 m od granicy planu, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê zachowanie istniej¹cego rowu melioracyjnego,
d) eksploatacja z³o¿a i roboty górnicze odbywaæ siê
bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a
e) ustala siê odkrywkowe wydobywanie kopaliny,
sukcesywnym powiêkszaniem powierzchni wydobycia a¿ do wyeksploatowania zasobu kopaliny zgodnie z projektem zagospodarowania z³o¿a,
f) ustala siê maksymalne nachylenie skarp wykopów zapewniaj¹ce statecznoæ i ograniczenie
procesów erozyjnych; graniczne wartoci nachylenia zostan¹ wskazane w projekcie zagospodarowania z³o¿a,
g) ustala siê organizacjê dróg technologicznych,
placów manewrowych oraz zaplecza techniczno  socjalnego; lokalizacjê wymienionych elementów okreli projekt zagospodarowania z³o¿a,
h) w obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-

³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
rodowisko,
i) dopuszcza siê wydobycie kopaliny w iloci nie
wiêkszej ni¿ 20 tysiêcy m3 na rok,
j) granice wp³ywu eksploatacji z³o¿a nie mog¹ przekroczyæ granic obszaru objêtego uchwa³¹,
k) zasiêg uci¹¿liwoci eksploatacji nie powinien
przekraczaæ granic obszaru, do którego przedsiêbiorca ma tytu³ prawny.
2. Teren oznaczony symbolem 2 RZ  o powierzchni ok.
2,05 ha.
2.1.Funkcja: teren trwa³ych u¿ytków zielonych.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
2.3.Ustalenia w zakresie zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê rolnicze u¿ytkowanie terenu,
c) ustala siê zachowanie istniej¹cych urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych,
d) dopuszcza siê tymczasowe sk³adowanie nadk³adów; sk³adowanie przedmiotowych nak³adów
nie mo¿e zak³óciæ funkcjonowania korytarza
ekologicznego.
§7
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w przypadku jednoczesnego zatrudniania w zak³adzie
górniczym ponad trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w szczelny zbiornik z wywo¿eniem zgromadzonych cieków do najbli¿szej oczyszczalni cieków,
b) odpady komunalne zbieraæ w szczelnych pojemnikach
z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko
odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
c) odpady inne ni¿ komunalne zbieraæ w odrêbnych
szczelnych pojemnikach i przekazywaæ do najbli¿ej
po³o¿nych miejsc, w których mog¹ byæ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,
d) zasilania w energiê elektryczn¹ nie przewiduje siê,
e) dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku odbywaæ siê bêd¹ z dróg gminnych po³o¿onych na dzia³kach
nr 72/9, 89, 91, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
§8
Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
a) ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia na dwa tygodnie
przed zamierzonym podjêciem eksploatacji do Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków, Delegatura w S³upsku, z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na archeologiczne interwencyjne badania ratownicze,
b) ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych interwencyjnych badañ ratowniczych przed podjêciem eksploatacji w obszarze strefy czêciowej ochrony archeologiczno  konserwatorskiej, której zasiêg
wskazano na rysunku planu (za³¹cznik nr 1). Zakres niezbêdnych do wykonania badañ okrelony zostanie w
wydanym zezwoleniu,
c) nadk³ad powinien byæ sk³adowany w granicach terenu objêtego planem, w bezporednim s¹siedztwie
wyrobiska i wykorzystany do rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych,
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d) ustala siê zakaz sk³adowania odpadów bezporednio
w wyrobisku poeksploatacyjnym,
e) ustala siê zakaz odwadniania wyrobiska,
f) miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz
dokonywania bie¿¹cych napraw i konserwacji sprzêtu, a tak¿e uzupe³nienia paliwa powinno byæ zabezpieczone przed mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi,
g) ustala siê wodno  rolny kierunek rekultywacji terenu.
Rozdzia³ 3
Przepisy przejciowe i koñcowe
§9
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty
rolne pochodzenia mineralnego o ³¹cznej powierzchni
4,11 ha, w tym:
 grunty orne kl. V  4.06 ha,
 ³¹ka kl. V  0,05 ha,
po³o¿ne w obrêbie dzia³ek nr: 81 i 82.
§ 10

1384
ZARZ¥DZENIE Nr 86/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Ko³czyg³owy w okrêgu wyborczym nr 5
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, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
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 Gminy
Ko³czyg³owy w okrêgu wyborczym Nr 5  w zwi¹zku z
wyganiêciem mandatu radnego Eugeniusza Wittk-Je¿ewskiego -wskutek mierci, stwierdzonym Uchwa³¹ Nr
V/49/2003 Rady Gminy w Ko³czyg³owach z dnia 26 czerwca 2003 r.
§2

Ustala siê stawkê w wysokoci 0%, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.

§ 11

§3

Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ nr IV/26/94
Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.Urz. Woj.
S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210).

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 21 wrzenia
2003 r.

§ 12
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do:
1. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,
2. nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 11 zmian, wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 13
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
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 86/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 2 sierpnia 2003 r.

•

do 7 sierpnia 2003 r.

•

do 22 sierpnia 2003 r.
do godz. 24.00

•

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Ko³czyg³owy informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 5, liczbie wybieranych
radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Ko³czyg³owach
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji Wyborczej
w Ko³czyg³owach dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu
wyborczym Nr 5
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Ko³czyg³owach list kandydatów na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 5
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do 31 sierpnia 2003 r.

•
•

do 6 wrzenia 2003 r.

•

do 7 wrzenia 2003 r.
20 wrzenia 2003 r.
21 wrzenia 2003 r.
godz. 6.00 – 20.00

•
•
•

powo³anie przez Wójta Gminy Ko³czyg³owy Obwodowej Komisji Wyborczej,
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Ko³czyg³owy informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Ko³czyg³owy
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Ko³czyg³owach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 5 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Ko³czyg³owach
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
g³osowanie
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§2

ZARZ¥DZENIE Nr 87/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.

W wyborach, o których mowa w § 1, w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8 wybieranych bêdzie po jednym radnym.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Mi³oradz w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8.

§3

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, 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 Gminy
Mi³oradz w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:
1) Nr 1  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Micha³a ZAROBKIEWICZA,
2) Nr 8  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Tadeusza MILARSKIEGO wskutek zrzeczenia siê mandatów, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr VII/43/03 z
dnia 27 czerwca 2003 r.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 28 wrzenia
2003 r.
§4
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.
§5
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 87/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 9 sierpnia 2003 r.

Treæ czynnoci
•

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Mi³oradz
informacji o granicach okrêgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w okrêgach Nr 1
i 8 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

do 14 sierpnia 2003 r.

•

powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8.

do 29 sierpnia 2003 r.
00
do godz. 24

•

do 7 wrzenia 2003 r.

•

zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych
w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8.
powo³anie przez Wójta Gminy Obwodowych Komisji Wyborczych na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,

•

podanie do publicznej wiadomoci - w formie obwieszczenia Wójta Gminy - informacji o
granicy i numerach obwodów g³osowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych powo³anych dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych.
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•
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rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych.

do 14 wrzenia 2003 r.

•

sporz¹dzenie spisu wyborców

27 wrzenia 2003 r.

•

przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisu wyborców.

28 wrzenia 2003 r.
00
00
godz. od 6 do 20

•

g³osowanie.
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie sprostowania b³êdów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.: z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984) w uchwale Nr XXXV/519/2001 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 224,
226, 864, 865, 998/2-6, 999/1-15, 1000/1-10 we wsi

Chwaszczyno, w gminie ¯ukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86, poz. 1108) prostuje siê b³¹d  w ten sposób, ¿e w § 1 ust. 1.1 po s³owach z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nale¿y dopisaæ s³owa Dopuszcza
siê realizacjê funkcji mieszkalnej z chwil¹ obni¿enia natê¿enia pola elektromagnetycznego do poziomu w³aciwego dla sta³ego pobytu ludzi.
Niniejsze obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3772 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30

ISSN 1508-4779

Cena 9,10 z³

