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2166
UCHWA£A Nr V/32/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i i art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r. z pón. zm.), art. 52 ust.
1, art. 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r.  poz.
148)) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 19.199.707,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,
2 i 3*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 19.893.187,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4
i 5*.
3. Ustala siê rozchody z tytu³u sp³aty kredytów i po¿yczki
(§ 992) w wysokoci 860.000,00 z³.
4. Ustala siê przychody z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego (§ 952) w wysokoci 1.290.000,00 z³
na zadania realizowane z udzia³em funduszu pomocowego SAPARD, w tym:
a) na rozbudowê wodoci¹gu wiejskiego w Kamierowie, o której mowa w uchwale Nr XLI/346/02 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 wrzenia 2002 r.

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego
 100.000,00 z³,
b) na budowê nawierzchni dróg, chodników oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kleszczewskim w
Skarszewach, o której mowa w uchwale Nr XLI/345/
02 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 wrzenia 2002 r. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego  1.190.000,00 z³.
5. Ustala siê przychody z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego (§ 952) w wysokoci 150.000,00 z³ na
wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w dochodach bud¿etowych w 2003 r.
6. Ustala siê przychody z tytu³u wolnych rodków pieniê¿nych (§ 995) z 2002 r. w kwocie 113.480,00 z³.
§2
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami w wysokoci 1.341.890,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§3
Ustala siê dochody dla zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej zleconych gminie, podlegaj¹ce przekazaniu do
bud¿etu pañstwa w wysokoci 23.000,00 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 7*.

* Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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Poz. 2166
§4

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej w wysokoci 3.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 114.100,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§6
1. Ustala siê zakres i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zak³adów bud¿etowych w ³¹cznej wysokoci 174.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w
³¹cznej wysokoci 463.500,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11*.
§7
Ustala siê pozosta³e dotacje bud¿etowe w wysokoci
307.500,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12*.
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 13*.
§9
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 14*.
§ 10
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 15*.
§ 11
1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 103.000,00
z³.
2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.000,00 z³.
§ 12
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w kwocie  183.000,00 z³,
w tym:
 rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki  65.500,00 z³,
 rezerwê celow¹ na pokrycie wydatków so³eckich
w kwocie  94.500,00 z³,
 rezerwê celow¹ na finansowanie zadañ zleconych do
realizacji organizacjom pozarz¹dowym  8.000,00 z³,
 rezerwê celow¹ na likwidacjê skutków klêsk ¿ywio³owych  15.000,00 z³.
§ 13
Ustala siê rodki rezerwy celowej, o której mowa w § 12
do dyspozycji so³ectw w kwotach wymienionych w za³¹czniku Nr 16*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

goterminowego zaci¹gniêtego w 2001 r. na wydatki
owiaty:
 do 30 kwietnia 2003 r.  48.000,00,
 do 31 maja 2003 r.  46.000,00,
 do 30 czerwca 2003 r.  46.000,00,
 do 31 lipca 2003 r.  46.000,00,
 do 31 sierpnia 2003 r.  46.000,00,
 do 30 wrzenia 2003 r.  46.000,00,
 do 31 padziernika 2003 r.  46.000,00,
 do 30 listopada 2003 r.  46.000,00.
§ 15
Przyjmuje siê terminy sp³aty kredytu bankowego d³ugoterminowego zaci¹gniêtego w 2002 r. na rozbudowê
budynku Publicznego Gimnazjum w Skarszewach:
 do 30 czerwca 2003 r.  50.000,00,
 do 30 wrzenia 2003 r.  50.000,00,
 do 31 grudnia 2003 r.  udnia 2003 r.  50.000,00.
§ 16
Przyjmuje siê termin sp³aty I raty kredytu bankowego
d³ugoterminowego zaci¹gniêtego w 2003 r.  na budowê
kanalizacji deszczowej i nawierzchni dróg na Osiedlu
Kleszczewskim w Skarszewach: do 30 listopada 2003 r. 
304.000,00 z³.
§ 17
Przyjmuje siê terminy sp³aty po¿yczki d³ugoterminowej zaci¹gniêtej w 2001 r. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 do 30 marca 2003 r.  9.000,00 z³,
 do 30 czerwca 2003 r.  9.000,00 z³,
 do 30 wrzenia 200 r.  9.000,00 z³,
 do 31 grudnia 2003 r.  9.000,00 z³.
§ 18
Przyjmuje siê Prognozê kszta³towania siê kwoty d³ugu Gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 17*.
§ 19
Ustala siê ³¹czn¹ kwotê porêczeñ i gwarancji udzielanych w 2003 r.  w wysokoci 115.000,00 z³.
§ 20
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do zaci¹gania po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu Rady Miejskiej.
2. Wysokoæ po¿yczek i kredytów, o których mowa w
ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ kwoty 350.000,00 z³.
§ 21
Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do dokonywania
zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych wydatków bie¿¹cych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 22
Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do dokonywania sp³at
zobowi¹zañ Gminy wynikaj¹cych z planu wydatków i rozchodów bud¿etowych na 2003 rok.

§ 14
Przyjmuje siê terminy sp³aty kredytu bankowego d³u-

* Za³¹czników Nr 8-17 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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§ 23

2168

Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do zaci¹gania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji planu wydatków bud¿etowych na 2003 rok.

UCHWA£A Nr 63/VII/03
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

§ 24

w sprawie okrelenia trybu i harmonogramu opracowania programu województwa o nazwie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2004-2006.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2167
UCHWA£A Nr 59/VII/03
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia i przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Województwa Pomorskiego za 2002 rok oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej.
Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 72 pkt 2 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. Nr 62, poz. 558), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Dz. U. Nr 120, poz. 1268,
Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1363, Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
Dz. U. Nr 110 poz. 1189) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Sejmik Województwa Pomorskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu województwa za 2002
rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych za rok 2002 w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1-9 do niniejszej uchwa³y*.
Do sprawozdania za³¹cza siê czêæ opisow¹ z wykonania bud¿etu województwa w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku nr 10*.
§2
Zatwierdza siê sprawozdanie Marsza³ka Województwa
Pomorskiego z wykonania zadañ i gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym za rok 2002, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
B. Synak
* Za³¹czników Nr 1-10 nie publikuje siê.

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1590; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 oraz
Nr 214 poz. 1806), Sejmik Województwa uchwala, co
nastêpuje:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 bêdzie dokumentem okrelaj¹cym priorytety i dzia³ania planowane w latach 2004-2006
w województwie pomorskim. Program ten wdra¿any bêdzie w oparciu o rodki pochodz¹ce z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, rodki bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz inne rodki finansowe mo¿liwe do pozyskania przez samorz¹d wojewódzki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dokument
umo¿liwi realizacjê inwestycji przygotowanych w szczególnoci przez jednostki samorz¹du terytorialnego, administracjê rz¹dow¹ oraz organizacje pozarz¹dowe.
§1
Przyjmuje siê Tryb i harmonogram prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Województwa do opracowania i przed³o¿enia Sejmikowi Województwa Pomorskiego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 w terminie okrelonym w pkt. 5 za³¹cznika.
§3
Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Pomorskiego
B. Synak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 63/VII/03
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
Tryb i harmonogram prac
nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006:

L.p
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zadanie
Przyjêcie przez Sejmik Województwa Pomorskiego
uchwa³y w sprawie opracowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2004 -2006
Powo³anie przez Zarz¹d Województwa Pomorskiego
Komitetu Steruj¹cego jako cia³a doradczego dla
Zarz¹du Województwa w procesie budowy i realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2004 -2006
Przygotowanie przez Zarz¹d Województwa, po
zaopiniowaniu przez Komitet Steruj¹cy i odpowiednie
Komisje Sejmiku Województwa, projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2004-2006 oraz Uzupe³nienia Programu.
Przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2004-2006 oraz Uzupe³nienia
Programu.
Uchwalenie przez Sejmik Województwa Pomorskiego
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2004 –2006 wraz z
Uzupe³nieniem Programu
Uchwalenie przez Sejmik Województwa Pomorskiego
wersji koñcowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2004 –2006 wraz z
Uzupe³nieniem Programu, po zakoñczeniu negocjacji z
Komisj¹ Europejsk¹

Termin wykonania

Uwagi

Kwiecieñ 2003

Lipiec 2003

Padziernik 2003

Grudzieñ 2003

Styczeñ 2004

Maj 2004

2169

§2

UCHWA£A Nr VII/59/03
Rady Gminy Puck
z dnia 27 maja 2003 r.

1. Do sieci publicznych szkó³ podstawowych dopisuje siê
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Domatówku z klasami I-III, prowadzon¹ przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Domatówko.
2. Obwód nauczania szko³y obejmuje miejscowoci: Domatówko, Ma³a Pianica, Wielka Pianica.

w sprawie zmian w sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Puck
oraz uchylenia uchwa³y Nr XXII/30/2000 Rady Gminy
Puck z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie zmiany obwodu
nauczania Szko³y Podstawowej im. Józefa Dambka w
Leniewie.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXII/30/2000 Rady Gminy Puck
z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie zmiany obwodu nauczania Szko³y Podstawowej im. Józefa Dambka w Leniewie.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2170
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2170
UCHWA£A Nr IX/72/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komin  dz.
geod. 450/3, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art.18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Komin obejmuj¹cego dz.
geod. 450/3 o pow. 0,0920 ha, stanowi¹cy zmianê do
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28,
poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagane ustawienie kalenicy budynku g³ównego,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 istniej¹ce drzewo do zachowania i ochrony,

 oznaczenie literowe wydzielonych terenów, dla których
w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y
  Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy us³ugowej,
us³ug u¿ytecznoci publicznej lub us³ug komercyjnych  remiza stra¿acka, z dopuszczeniem us³ug
kultury, sportu i rekreacji, us³ug handlu i gastronomii
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu, parkowanie dla potrzeb funkcji podstawowej
 funkcje wykluczone  wszelkie powoduj¹ce uci¹¿liwoæ dla rodowiska lub zdrowia ludzi
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  15 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej Deka-PogódkiGóra
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
15%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cym ciekiem wymagany
w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej szerokoci min. 3 m  jak na rysunku planu
 istniej¹ce drzewo wskazane na rysunku planu  do
zachowania i ochrony
 w zagospodarowaniu i urz¹dzaniu terenu uwzglêd-
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niæ przebiegi istniej¹cych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 dopuszcza siê zabudowê terenu kilkoma budynkami
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,5 m (nie dotyczy ewentualnej dominanty wysokociowej zwi¹zanej z obiektem remizy stra¿ackiej),
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych budynku g³ównego 40o-51o, budynek
g³ówny sytuowaæ nale¿y kalenic¹ g³ówn¹ równolegle do drogi; dla budynków pomocniczych (np. gara¿owych)dopuszcza siê nachylenie po³aci dachowych 30o-51o
 zespó³ zabudowy sytuowany w obrêbie terenu winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony istniej¹cej drogi, miejsce w³¹czenia do drogi powiatowej nr 104134 na etapie projektu zagospodarowania dzia³ki uzgodniæ nale¿y z
zarz¹dc¹ drogi-Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdañskim
 zapewniæ miejsca postojowe w iloci dostosowanej
do programu u¿ytkowego w obrêbie terenu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi
Komin, do projektowanej oczyszczalni cieków
w Pogódkach i odprowadzeniem cieków oczyszczonych do rzeki Wierzycy; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu
kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych
w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod warunkiem
zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce; wody z placów parkingowych nale¿y przed
odprowadzeniem do odbiorników oczyciæ do parametrów wymaganych przepisami szczególnymi
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony w granicach uk³adu ruralistycznego
wsi Komin, planowanego do wpisu w rejestr zabytków, wymagane uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego z Woj.
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 teren poza strefami ochrony archeologicznej
 istniej¹ce drzewo  wskazane na rysunku planu  do
zachowania i ochrony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 0%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy 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 Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd.
Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r. z pón. zm.).
§8
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2171
UCHWA£A Nr IX/73/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Wiec
 dz. geod. 216/8, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art.18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowy Wiec obejmuj¹cego
dz. geod. 216/8 o pow. 0,1614 ha, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd.
Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 istniej¹ce drzewo do zachowania i ochrony,
 oznaczenie literowe wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych
w tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,

zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y
  Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy letniskowej
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  6 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
60%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cym ciekiem wymagany
w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej szerokoci min. 5 m  jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu i urz¹dzaniu terenu uwzglêdniæ przebiegi istniej¹cych sieci uzbrojenia in¿ynieryjnego (napowietrzna linia energetyczna) wraz z ich
strefami
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,0 m
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 30o-51o
 zespó³ zabudowy sytuowany w obrêbie terenu winien tworzyæ sharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony istniej¹cej drogi
 zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie terenu
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z projektowanego wodoci¹gu
wiejskiego w³¹czonego do sieci wodoci¹gowej wsi
Nowy Wiec, po jej rozbudowie, niezbêdny nowy
odcinek sieci ∅ 90 d³ugoci ok. 500mb
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez
projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej
wsi Nowy Wiec, do projektowanej oczyszczalni cieków w Szczodrowie i odprowadzeniem cieków
oczyszczonych do rzeki Rutkownicy; dopuszcza siê
tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego
uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska,
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pod warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce;
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz sieciowy
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza obszarami chronionymi, w zasiêgu g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP
Nr 116 Zbiornik Go³êbiewski
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy 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 Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd.
Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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UCHWA£A Nr IX/74/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Wiec
 dz. geod. 216/9, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art.18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowy Wiec obejmuj¹cego
dz. geod. 216/9 o pow. 1,5046 ha, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd.
Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 wymagane po³o¿enie kalenicy budynku letniskowego,
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 oznaczenie literowe wydzielonych terenów, dla których
w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy letniskowej
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu, w tym stacji transformatorowej z liniami
zasilaj¹cymi SN 15kV oraz rozdzielczymi 0,4kV
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  8 m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi  KD
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
60%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cymi terenami rolnymi wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjnokrajobrazowej szerokoci min. 5 m  jak na rysunku
planu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad wskazanych na rysunku planu  za³¹cznik nr 1
do uchwa³y
 dopuszcza siê inny podzia³ geodezyjny terenu, pod
warunkiem ¿e projekt geodezyjnego podzia³u terenu zostanie opracowany dla ca³ego terenu MN w
liniach rozgraniczaj¹cych terenu, a pow. wydzielo-
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nej dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 1000 m2, podzia³
prostopadle do drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD, dojazdy od strony drogi wewnêtrznej KD
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,0 m
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 30o-51o, domy ustawione kalenicowo w stosunku do drogi KD (tj. kalenica równolegle
do drogi)  jak na rysunku planu  za³. nr 1 do uchwa³y
 zespó³ zabudowy sytuowany w obrêbie terenu winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³; dopuszcza siê
zabudowê gara¿ow¹ (dla samochodów osobowych,
maksymalnie 2 miejsca na 1 dzia³kê) towarzysz¹c¹
zabudowie letniskowej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony projektowanej drogi wewnêtrznej  KD
 zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie w³asnej
dzia³ki
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z projektowanego wodoci¹gu
wiejskiego w³¹czonego do sieci wodoci¹gowej wsi
Nowy Wiec, po jej rozbudowie, niezbædny nowy
odcinek sieci ∅ 90, d³ugoci ok. 500mb
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi
Nowy Wiec, do projektowanej oczyszczalni cieków
w Szczodrowie i odprowadzeniem cieków oczyszczonych do rzeki Rutkownicy; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod
warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków
do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce;
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn; wymagane wybudowanie
stacji transformatorowej z lini¹ zasilaj¹c¹ SN 15kV
oraz rozdzielcz¹ 0,4kV
 zaopatrzenie w gaz  nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz sieciowy
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza obszarami chronionymi, w zasiêgu g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP
Nr 116 Zbiornik Go³êbiewski
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, wewnêtrzna z zatok¹ do
zawracania oraz poszerzenie istniej¹cej drogi
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0m, poszerzenie istn. drogi  4m, jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, parkingów oraz
zieleni towarzysz¹cej
 dopuszcza siê rozwi¹zanie bez wydzielonej jezdni
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy 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 Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹ Nr
IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z
dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28, poz. 196
z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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UCHWA£A Nr IX/75/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pogódki 
dz. geod. 240/5, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
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z 1999 r., poz. 139, zmiany: 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 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pogódki obejmuj¹cego dz.
geod. 240/5 o pow. 0,14 ha, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28,
poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagane ustawienie kalenicy budynku g³ównego,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 oznaczenie literowe wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych
w tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
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liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych,
zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami
przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoj¹cej, przy czym za
dom jednorodzinny uwa¿a siê dom zawieraj¹cy nie
wiêcej jak dwa mieszkania
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  6 m od linii
rozgraniczaj¹cych istniej¹cej drogi oraz 15 m od lasu
 jak na rysunku planu za³. nr 1
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
30%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki budowlane wg
zasad wskazanych na rysunku planu  za³¹cznik nr 1
do uchwa³y
 dopuszcza siê inny podzia³ geodezyjny terenu, pod
warunkiem ¿e projekt geodezyjnego podzia³u terenu zostanie opracowany dla ca³ego terenu MN w
liniach rozgraniczaj¹cych terenu, a dojazdy zapewnione od istniej¹cej drogi lub projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KDX
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,5 m
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 40o-51o, ustawienie kalenicy g³ównej
budynku jak na rysunku planu
 zespó³ zabudowy sytuowany w obrêbie terenu winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³; dopuszcza siê
zabudowê gara¿ow¹ (dla samochodów osobowych,
maksymalnie 2 miejsca na 1 dzia³kê) lub gospodar-
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cz¹ towarzysz¹c¹ zabudowie, z wykluczeniem obiektów dla hodowli zwierz¹t
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony istniej¹cej drogi lub projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego KDX
 zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie w³asnej
dzia³ki
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, po rozbudowie, niezbêdny nowy odcinek
sieci ∅ 90 od skrzy¿owania do wysokoci dz. 240/5
d³ugoci ok. 250 mb
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi
Pogódki, do projektowanej oczyszczalni cieków w
Pogódkach i odprowadzeniem cieków oczyszczonych do rzeki Wierzycy; dopuszcza siê tymczasowe
 do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w
szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod warunkiem
zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce;
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z projektowanej sieci sc lub nc
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy;
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza granicami uk³adu ruralistycznego wsi Pogódki
 teren w tzw. strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego, wymagany nadzór archeologiczny w przypadku prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ domów,
zakres nadzoru do uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; projektowane inwestycje
wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 teren w obszarze chronionego krajobrazu Dolina
Wierzycy  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia zgodnie z Rozp.Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dn. 8
listopada 1994 r.w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków
krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich nakazów
i ograniczeñ Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r., Nr 27, poz.
139, zmiana Rozp. Nr 11/98 z dn. 3 wrzenia 1998 r.Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KDX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, wewnêtrzna, ci¹g pieszo-jezdny, bez wydzielonej jezdni
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  5 m, jak na
rysunku planu  za³. nr 1
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 nie dopuszcza siê parkowania, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy 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 Miasta i Gminy w
Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy
z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28, poz. 196
z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2174
UCHWA£A Nr IX/76/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczodrowo  cz. dz. geod. 658, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: 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 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
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oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo obejmuj¹cego
czêæ dz. geod. 658 o pow. 1,56 ha, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd.
Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie podzia³u wewnêtrznego  na dzia³ki,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu szpaler drzew lub
grupa drzew i krzewów,
 wymagane ustawienie kalenicy budynku g³ównego,
 oznaczenie cyfrowo  literowe wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia
szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
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liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych,
zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami
przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1.ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy letniskowej
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  6 m od linii
rozgraniczaj¹cych projektowanej drogi lub ci¹gu pieszo-jezdnego  KD i KDX oraz 30 m od lasu  jak na
rysunku planu za³. nr 1
 wzd³u¿ granicy z otaczaj¹cymi gruntami rolnymi, w
miejscach wskazanych na rysunku planu  za³. nr 1
do uchwa³y  wymóg realizacji pasa zieleni izoalcyjno-krajobrazowej szerokoci minimum 5 m lub grupy drzew i krzewów
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
60%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 ustala siê podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad
wskazanych na rysunku planu  za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y
 dopuszcza siê inny podzia³ geodezyjny terenu, pod
warunkiem ¿e projekt geodezyjnego podzia³u terenu zostanie opracowany dla ca³ego terenu ML w liniach rozgraniczaj¹cych terenu, powierzchnia nowowydzielonej dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 1500m2,
jej szerokoæ nie bêdzie mniejsza ni¿ 30m, a dojazdy zapewnione od projektowanej drogi-KD lub ci¹gu pieszo-jezdnego KDX
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,0 m
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 30o-45o, wymagane ustawienie kalenicy budynku g³ównego  jak na rysunku planu
 zespó³ zabudowy sytuowany w obrêbie terenu winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem for-

Poz. 2174

my, kolorystyki i zastosowanych materia³ów elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³; dopuszcza siê zabudowê gara¿ow¹ (dla samochodów osobowych,
maksymalnie 2 miejsca na 1 dzia³kê) lub gospodarcz¹
towarzysz¹c¹ zabudowie, z wykluczeniem obiektów dla
hodowli zwierz¹t
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony projektowanej drogi wewnêtrznej 4.KD lub projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego 5.KDX
 zapewniæ miejsca postojowe w obrêbie w³asnej
dzia³ki
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z projektowanego uk³adu wodoci¹gowego lokalnego ze wspóln¹ studni¹ usytuowan¹ w terenie 2.ZP lub z wodoci¹gu wiejskiego
wsi Szczodrowo po jego rozbudowie
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez w³asne lokalne oczyszczalnie przydomowe z rozs¹czaniem w grunt; lokalizacjê oczyszczalni domowych
poprzedziæ odpowiednimi badaniami gruntowowodnymi; ewentualnie poprzez projektowany uk³ad
kanalizacji lokalnej w³¹czanej poprzez przepompownie i uk³ad t³oczny do proj. uk³adu miejscowoci
Wolny Dwór, z odprowadzeniem cieków na oczyszczalnie miejska w Skarszewach (odbiornik oczyszczonych cieków  rzeka Wietcisa)
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce;
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn; wymagane wybudowanie
stacji transformatorowej z lini¹ zasilaj¹c¹ SN 15kV
oraz rozdzielcz¹ 0,4kV
 zaopatrzenie w gaz  nie planuje siê w³¹czenia do
sieci gazowej
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy;
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza obszarami chronionymi
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2.ZP
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zieleni, skwer
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 w miejscu wskazanym na rysunku planu  za³. nr 1
do uchwa³y  wymagana w urz¹dzeniu terenu grupa drzew lub krzewów o funkcji krajobrazowej
 dopuszcza siê zagospodarowanie ma³¹ architektur¹, zieleni¹
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
80%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki dla lokalizacji urz¹dzeñ lub obiektów obs³ugi in¿ynieryjnej terenu
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 zabudowa zwi¹zana z obs³ug¹ in¿ynieryjn¹ terenu
wg wymogów technologicznych
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
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 dojazdy od strony projektowanej drogi wewnêtrznej 4.KD lub projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego 5.KDX
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z projektowanego uk³adu wodoci¹gowego lokalnego ze wspóln¹ studni¹ usytuowan¹ w terenie 2.ZP lub z wodoci¹gu wiejskiego
wsi Szczodrowo po jego rozbudowie
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w obrêbie
terenu
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza obszarami chronionymi
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 3.ZI
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zieleni izoalcyjno-krajobrazowej, bez zabudowy kubaturowej
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu, parkowanie
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 wymóg nasadzeñ drzew i krzewów  jak na rysunku
planu
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
90%
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 nie przewiduje siê zabudowy kubaturowej
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony projektowanej drogi wewnêtrznej 4.KD
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w obrêbie
terenu
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony poza obszarami chronionymi
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 4.KD
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, wewnêtrzna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  12,0 m, jak
na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, miejsc parkingowych, zieleni
 dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zania technicznego bez wydzielonej jezdni
 od strony po³udniowej granicy z otaczaj¹cymi terenami rolnymi wymóg nasadzeñ drzew w grupach
tworz¹cych alejê  jak na rysunku planu
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 5.KDX oraz 6.KDX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, wewnêtrzna, ci¹g pieszo-jezdny, bez wydzielonej jezdni
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3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 m, jak
na rysunku planu  za³. nr 1
 nie dopuszcza siê parkowania, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy 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 Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów 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 w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹ Nr
IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z
dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28, poz. 196
z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2175
UCHWA£A Nr V/45/2003
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, póz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo,
uchwala, co nastêpuje:
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§1
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1.I. Nadaje siê ulicom po³o¿onym we wsi Smo³dzino nastêpuj¹ce nazwy:
1) ul. Kartuska  dz. nr 153/1,
2) ul. Przodkowska  dz. nr 67,
3) ul. Jeziorna  dz. nr 57/3 cz.,
4) ul. Krótka  dz. nr 57/3 cz.,
5) ul. Polna  dz. nr 104, 125, 124,
6) ul. Techlinka  dz. nr 234, 230/2,
7) ul. Letniskowa  dz. nr 272, 222/16,
8) ul. Sosnowa  dz. nr 228/7,
9) ul. Lena  dz. nr 231,
10) ul. Dolna  dz. nr 165/1,
11) ul. Spacerowa  dz. nr 202/1,
12) ul. G³êboka  dz. nr 254, 253/2,
13) ul. Spokojna  dz. nr 251/7.
2. Mapka z oznaczonymi ulicami stanowi za³¹cznik do
uchwa³y*.

UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 grudnia 2002 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

2176
UCHWA£A Nr VII/294/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 5 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom po³o¿onym w miejscowoci Skorzewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm., ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz.
558)  Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê nowo powsta³ym ulicom na terenie
wsi Skorzewo oznaczonymi na mapie:
1. Cyfr¹ 1  Brzozowa.
2. Cyfr¹ 2  Jarzêbinowa.
3. Cyfr¹ 3  Kasztanowa.
2. Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y stanowi mapa
z oznaczonymi ulicami, o których mowa w ust. 1
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kocierzyna.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna i publikacjê w Biuletynie Informacyjnym Gminek.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Szemud na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l i 9 lit. d i e, pkt 10
i art. 51, art. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmninnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558 i i Nr 113,
poz. 984) oraz art. 109, I 10,116.124, ust. 1-3, art. 128 ust. 2
i art. 13-l ust. 3 ustawv z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz 360, Nr 49, poz. 185, Nr 70, poz 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 350, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 131, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125. poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 17.666.324 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje na realizacje zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci 813.440 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do uchwa³y,
2) Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 90.000 z³.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 19.940.491 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 813.440 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do
uchwa³y,
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 z³.
3. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* o uchwa³y.
4. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do uchwa³y.
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoci
3.800.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.
2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy w wysokoci
1.525.833 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.

* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu na koniec roku bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do uchwa³y.

UCHWA£A Nr XI/98/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 12 wrzenia 2003 r.

§5
Ustala siê wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do uchwa³y.
§6
Ustala siê przychody i wydatki:
1) rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do
uchwa³y,
w tym:
a) przychody w kwocie 33.000 z³,
b) wydatki w kwocie 33.000 z³,
2) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do uchwa³y,
w tyrn:
a) przy chody w kwocie 21.000 z³,
b) wydatki w kwocie 21.000 z³.
§7
1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 80.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ na zadania so³ectw w wysokoci 200.000 z³.
3. Tworzy siê rezerwê celow¹ na zadania z zakresu estetyzacji wsi, zw³aszcza na budowê chodników i realizacjê owietlenia ulicznego w wysokoci 250.000 z³.
4. Dokonanie podzia³u rezerwy o której mowa w ust. 3
nast¹pi:
a) w odniesieniu do kwoty 200.000 z³  wed³ug wskanika so³eckiego,
b) w odniesieniu do kwoty 50.000 z³  uznaniowo po
uwzglêdnieniu opinii Komisji Budownictwa Rady
Gminy Szemud.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Szemud do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
3) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
Gminy do kwoty 300.000 z³,
4) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w celu realizacji zadañ inwestycyjnych i remontowych do kwoty
4.500.000 z³ ponad granicê ustalon¹ przez Radê Gminy Szemud w bud¿ecie na rok 2003,
5) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ bie¿¹cych do
kwoty 1.000.000 z³.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXVI/342/2002 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin.
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXXVI/342/2002 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin skrela siê § 2
§2
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXXVI/342/2002 Rady
Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin, w rozdziale
V Zasady polityki czynszowej w punkcie 5.1. Czynniki
obni¿aj¹ce stawkê czynszu po wyrazie Poddasze dodaje siê wyrazy: Brak okna w kuchni lub pokoju  25%.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy i Miasta w Pelplinie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2179
UCHWA£A Nr XI/99/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru op³aty targowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) po zasiêgniêciu opinii
Komisji Bud¿etu i Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego
Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
na terenie Gminy Pelplin, zwanej dalej op³at¹.
§2

* Za³¹czników Nr 8, 9, 10 nie publikuje siê.

1. Inkasentem jest Pelkom sp. z o. o. w Pelplinie.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
pobranej op³aty w okresie rozliczeniowym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2179, 2180
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§3

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin ustali warunki i zasady poboru i wp³acania do Urzêdu Gminy i Miasta w Pelplinie nale¿noci z tytu³u op³aty.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

2180
Gdañsk, dnia 8 padziernika 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/3015-B/14/2003/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 2003 r.
 Nr 153, poz. 1504) 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11 lipca 2003 r.
Pana Andrzeja Skwiercza
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
Skwiercz-Instal
z siedzib¹ w Po³chowie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190620471
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, w wysokoci 1,24%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2  do dnia 30 listopada 2004 r.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesjê w zakresie wytwarzania ciep³a z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1003/3015/W/3/2001/BK, zmienion¹
decyzj¹ z dnia 11 czerwca 2003 r.  Nr WCC/1003A/3015/
W/OGD/2003/KK, w dniu 14 lipca 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 2003 r.  Nr 153, poz. 1504),
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 komepetencji 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 stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Przedsiêbiorstwo
przy ustalaniu stawek op³at uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2
rozporz¹dzenia taryfowego). Przedsiêbiorstwo zastosowa³o przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
W stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym 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 okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wysokoci wspó³czynnika korekcyjnego Xw uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów remontów i konserwacji róde³ ciep³a, energii elektrycznej, op³at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz podatku od nieruchomoci od budynków i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a.
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Poz. 2180

Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego,
zgodnie z przepisem § 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.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Pan Andrzej Skwiercz
prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹:
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe SkwierczInstal
ul. w. Agaty 32a
84-123 Po³chowo
2. Pan
Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 8 padziernika 2003 r.
Nr OGD  820/3015-B/14/2003/I/SK
padziernik 2003 r.

SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz. 1504),
 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 ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Andrzej
Skwiercz prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe
SKWIERCZ  INSTAL z siedzib¹ w Po³chowie (gm.
Puck), ul. w. Agaty 32a, zwane dalej P.H.-U.
SKWIERCZ  INSTAL,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc
cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2180
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 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z
tytu³u dostarczania ciep³a,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub 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.
2. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
Wyposa¿one w uk³ady pomiarowo rozliczeniowe lokalne ród³a ciep³a oraz ród³a ciep³a, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW:
ród³a ciep³a zlokalizowane w Rekowie Górnym, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju
opa³owego:
 nr 1 przy ul. Lipowej 1,
 nr 2 przy ul. Osiedlowej 2,
 nr 3 przy ul. Osiedlowej 10,
 nr 4 przy ul. Ró¿anej 6,
ród³a ciep³a zlokalizowane w Lenie, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego:
 nr 5 Leno 27,
 nr 6 Leno 26,
 nr 7 Leno 25,
 nr 8 Leno 24,
 nr 9 Leno 23,
ród³a ciep³a zlokalizowane w Pêtkowicach, w których
wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego i paliwa sta³ego:
 nr 10 Pêtkowice 16,
 nr 11 Pêtkowice 17,
 ród³o ciep³a nr 12 zlokalizowane w Choczewie przy
ul. Puckiej 16, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego i paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 13 zlokalizowane w ¯elistrzewo przy
ul. Rzucewskiej 6, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego i paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 14 zlokalizowane w Celbowie 30,

w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego i paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 15 zlokalizowane w Rusocinie przy ul.
Gdañskiej 15, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi
ze spalania paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 16 zlokalizowane w Sobowidzu przy
ul. Morenowej 19a, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego,
 ród³o ciep³a nr 17 zlokalizowane w Paw³owie 18, w
którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
P.H.-U. SKWIERCZ  INSTAL prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonej koncesji w zakresie wytwarzania ciep³a
Nr WCC/1003/3015/W/3/2001/BK z dnia 30 sierpnia
2001 r., zmienionej decyzj¹ z dnia 11 czerwca 2003 r.  Nr
WCC/1003A/3015/W/OGD/2003/KK.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy

GRUPA W-1  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-2  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.
GRUPA W-3  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 10 i nr 11 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest
ono zlokalizowane.
GRUPA W-4  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 12 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-5  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 13 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-6  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 14 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-7  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 15 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-8  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 16 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
GRUPA W-9  odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w ródle ciep³a nr 17 dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1. Bazowe stawki op³at.

NETTO
GRUPA
ODBIORCÓW

W–1
W–2
W–3
W–4
W–5
W–6
W–7
W–8
W-9

BRUTTO*

Stawka op³aty
miesiêcznej
za zamówion¹ moc
ciepln¹

Stawka op³aty
za ciep³o

Stawka op³aty
miesiêcznej
za zamówion¹
moc ciepln¹

Stawka op³aty
za ciep³o

z³/MW
10 514,76
10 056,13
5 946,89
7 159,32
5 166,41
5 059,85
11 986,28
10 464,84
10 812,65

z³/GJ
33,82
33,91
23,83
24,17
23,25
22,74
22,78
23,31
20,76

z³/MW
12 828,01
12 268,48
7 255,21
8 734,37
6 303,02
6 173,02
14 623,26
12 767,10
13 191,43

z³/GJ
41,26
41,37
29,07
29,49
28,37
27,74
27,79
28,44
25,33

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
CZÊÆ V
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie 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 P.H.-U. SKWIERCZ  INSTAL,
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 stawek op³at
6.1.Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie P.H.-U.
SKWIERCZ  INSTAL, wprowadza do stosowania nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
A. Skwiercz

2181
Szczecin, dnia 10 padziernika 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OSZ  820/2696  A/18/10/2003/IV/JC
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) i art. 45 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
 Nr 153, poz. 1504  t.j.) oraz na podstawie 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r.  Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 lipca 2003 r.
Przedsiêbiorstwa Projektowo  Us³ugowego
HYDRONIKA
z siedzib¹ w Koszalinie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 330004413
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem energetycznym
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
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2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo energetyczne danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
ustawy  Prawo energetyczne dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie:
a) wytwarzania ciep³a w wysokoci minus 2,9%,
b) przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci minus
0,3%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 listopada 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego, posiadaj¹cego koncesje udzielone przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE w dniu 28 listopada 1998 r. na wytwarzanie
ciep³a Nr WCC/659/2696/U/2/98/BK (zmienion¹ decyzjami Nr WCC/659A/2696/W/3/2000/ZJ z dnia 21 wrzenia
2000 r., Nr WCC/659B/2696/W/3/2001/BK z dnia 21 sierpnia 2001 r., Nr WCC/659C/2696/OSZ-12/2002/JC z dnia 15
kwietnia 2002 r., Nr WCC/659D/2696/OSZ/W/2003/RN z
dnia 28 stycznia 2003 r., Nr WCC/659E/2696/W/OSZ/2003/
RN z dnia 16 maja 2003 r.  oraz Nr WCC/659F/2696/W/
OSZ/2003/RN z dnia 30 lipca) oraz w dniu 28 listopada
1998 r. na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/693/
2696/U/2/98/BK (zmienion¹ decyzjami Nr PCC/693A/2696/
W/3/2000/ZJ z dnia 21 wrzenia 2000 r., Nr PCC/693B/
2696/W/3/2001/BK z dnia 21 sierpnia 2001 r., Nr PCC/
693C/2696/OSZ-12/2002/JC z dnia 15 kwietnia 2002 r., Nr
PCC/693D/2696/OSZ/W/2003/RN z dnia 28 stycznia 2003 r.
 oraz Nr PCC/693E/2696/W/OSZ/2003/RN z dnia 16 maja
2003 r.), w dniu 29 lipca 2003 r.  zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz obrotu
ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy  Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie wysokoci oraz okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê
efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te
przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy  Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra
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Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo
energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo
energetyczne dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
W niniejszej decyzji wspó³czynnik korekcyjny Xw zosta³ ustalony dla wytwarzania ciep³a w wysokoci minus
2,9%, a dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a w wysokoci
minus 0,3%.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw zosta³ okrelony do dnia 30 listopada 2004 r., co umo¿liwi weryfikacjê kosztów stanowi¹cych podstawê ustalenia cen i stawek op³at po up³ywie terminu ich stosowania.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw jest równoznaczny z okresem stosowania
taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiêbiorstwu energetycznemu 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. 479 46 pkt 1 i art.
479 47 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub
w czêci (art. 479 49 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Szczecinie ul. Mickiewicza 41, 70 
383 Szczecin.
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 na koszt Przedsiêbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno  Zachodniego
Oddzia³u Terenowego URE
z siedzib¹ w Szczecinie
W. Kêpa
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Projektowo  Us³ugowe HYDRONIKA
ul. Zwyciêstwa 219
75-609 Koszalin
2. Stanis³aw Wzi¹tek
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wa³y Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Jan Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
4. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 10 padziernika 2003 r.
Nr OSZ-820/2696A/18/10/2003/IV/JC
Koszalin, wrzesieñ 2003 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki op³at za ciep³o dostarczane odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA w Koszalinie ul. Zwyciêstwa 219,
dzia³aj¹ce na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 28 listopada 1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/659/2696/U/2/98/BK,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/693/2696/
U/2/98/BK
2. Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zwanego
w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem taryfowym,
 Rozporz¹dzenia 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. Nr 72,
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poz. 845) zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
3. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla
poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych us³ug.
II. OBJANIENIA POJÊÆ U¯YWANYCH W TARYFIE
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 sprzedawca  wytwórca i dystrybutor ciep³a, Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA w Koszalinie, ul. Zwyciêstwa 219  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie
umowy sprzeda¿y ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cielnych 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,
 handlowa obs³uga odbiorców  czynnoci zwi¹zane z:
a) odczytywaniem wskazañ oraz kontrol¹ uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych i urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci
z tytu³u dostarczonego ciep³a lub ustalenia udzia³u
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odbiorcy w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowego wêz³a cieplnego,
b) obliczaniem nale¿noci, wystawianiem faktur i egzekwowaniem ich realizacji,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków
umowy i prawid³owoci rozliczeñ,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

L.p.

Grupa
taryfowa

1

A1

2

B1

3

B2

4

B3

5

C

6

D

7

E

8

F
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 przy³¹czeniowa moc cieplna  moc cieplna ustalona
przez przedsiêbiorstwo energetyczne dla danej sieci
ciep³owniczej na postawie zamówionej mocy cieplnej
przez odbiorców, po uwzglêdnieniu strat mocy cieplnej podczas przesy³ania ciep³a t¹ sieci¹ oraz niejednoczesnoci wystêpowania szczytowego poboru mocy
cieplnej u odbiorców,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczone ciep³o,
 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w
celu ogrzewania obiektów.
III. PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe uwzglêdnia:
 ród³a ciep³a,
 sieci ciep³ownicze,
 miejsca dostarczania ciep³a.

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni osiedlowej w Wierzchowie Pomorskim przez sieæ
ciep³ownicz¹, wêz³y grupowe i zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ
odbiorcy, a eksploatowane przez sprzedawcê. Miejscem dostarczania ciep³a s¹ wêz³y
grupowe.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni w Budowie przy ul. Kosynierów przez sieæ
ciep³ownicz¹, wêze³ grupowy i zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ
odbiorcy, a eksploatowane przez sprzedawcê. Miejscem dostarczania ciep³a s¹ rozdzielacze w
budynkach odbiorców.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni w Budowie przy ul. Kosynierów przez sieæ
ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ odbiorcy eksploatowan¹ przez sprzedawcê. Miejscem
dostarczania ciep³a s¹ wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy i eksploatowane przez
odbiorcê.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni w Budowie przy ul. Kosynierów przez sieæ
ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ odbiorcy i eksploatowan¹ przez sprzedawcê. Miejscem
dostarczania ciep³a jest wêze³ cieplny stanowi¹cy w³asnoæ odbiorcy i eksploatowany przez
sprzedawcê.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni w Debrznie przy ul Mi³ej 22 przez sieæ ciep³ownicz¹,
wêz³y grupowe i zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce w³asnoæ odbiorcy, a
eksploatowane przez sprzedawcê. Miejscem dostarczania ciep³a s¹ rozdzielacze w budynkach
odbiorców.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni w Rosnowie przez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹
w³asnoæ odbiorcy, eksploatowan¹ przez sprzedawcê. Miejscem dostarczania ciep³a s¹
rozdzielacze w budynkach odbiorców.
Odbiorcy zasilani w ciep³o bezporednio z kot³owni lokalnej w Debrznie przy ul. Kociuszki 1
stanowi¹cej w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê, rozliczani wg § 7 ust. 7
rozporz¹dzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani w ciep³o z kot³owni lokalnych w Debrznie przy ul. Miodowej 3, ul.
Mokotowskiej 9, ul. Czerniakowskiej 1, ul. Niepodleg³oci 2 oraz przy przystanku PKS,
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê, rozliczani wg § 7 ust. 6
rozporz¹dzenia taryfowego.
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IV. Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at
1.1.Grupa taryfowa A1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Cena ciep³a

3.

Cena nonika ciep³a

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

6.

Stawka op³aty abonamentowej

Jedn. miary
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
92.756,49
113.162,92
7.729,71
9.430,25

z³/GJ

19,44

23,72

z³/m
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

9,12
12.015,92
1.001,33

11,13
14.659,42
1.221,62

z³/GJ

2,51

3,06

z³/punkt pomiarowy/rok

74,74

91,18

rata –z³/punkt
pomiarowy/m-c

6,23

7,60

3

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.2.Grupa taryfowa B1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
64.119,55
78.225,85
5.343,30
6.518,83

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

22,77

27,78

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

23,39

28,54

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok

11.360,80

13.860,18

4.

rata-z³/MW/m-c

946,73

1.155,01

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,45

4,21

Stawka op³aty
abonamentowej

z³/punkt pomiarowy/rok
rata –z³/punkt
pomiarowy/m-c

116,97

142,70

6.

9,75

11,90

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.3.Grupa taryfowa B2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. Miary
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
64.119,55
78.225,85
5.343,30
6.518,83

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

22,77

27,78

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

23,39

28,54

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok

4.604,14

5.617,05

4.

rata-z³/MW/m-c

383,68

468,09
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z³/GJ

1,88

2,29

z³/punkt pomiarowy/rok

116,97

142,70

rata –z³/punkt
pomiarowy/m-c

9,75

11,90

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.4.Grupa taryfowa B3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
64.119,55
78.225,85
5.343,30
6.518,83

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

22,77

27,78

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

23,39

28,54

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

5.799,34
483,28

7.075,19
589,60

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

2,15

2,62

z³/punkt pomiarowy/rok

116,97

142,70

rata –z³/punkt
pomiarowy/m-c

9,75

11,90

6.

Stawka op³aty abonamentowej

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.5.Grupa taryfowa C

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. Miary

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Ceny i stawki op³at

z³/MW/rok

netto
67.615,47

brutto*
82.490,87

rata-z³/MW/m-c

5.634,62

6.874,24

Cena ciep³a

z³/GJ

19,09

23,29

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

22,66

27,65

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

13.744,76
1.145,40

16.768,61
1.397,39

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,91

4,77

6.

Stawka op³aty abonamentowej

z³/punkt pomiarowy/rok
rata –z³/punkt pom./m-c

77,79
6,48

94,90
7,91

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
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1.8.Grupa taryfowa D

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary
z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
87.082,27
106.240,37
7.256,86
8.853,37

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

22,40

27,33

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

22,22

27,11

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

10.210,42
850,87

12.456,71
1.038,06

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

2,63

3,21
114,78

Stawka op³aty abonamentowej

z³/punkt pomiarowy/rok
rata –z³/punkt
pomiarowy/m-c

94,08

6.

7,84

9,56

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.8. Grupa taryfowa E

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Stawka op³aty za ciep³o

Jedn. miary

Stawki op³at
netto
brutto*

rata-z³/MW/m-c

7.307,55

8.915,21

z³/GJ

25,97

31,68

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.9.Grupa taryfowa F

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki op³at
netto
brutto*

1.

Stawka op³aty miesiêcznej

z³/MW/m-c

8.241,30

10.054,39

2.

Stawka op³aty sezonowej

z³/MW/m-c

32.965,18

40.217,52

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
2. Stawki op³aty za przy³¹czenie do sieci
1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹
kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z
nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy 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 z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504).
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 1.
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V. ZASADY OBLICZANIA OP£AT
1. Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹,
pobierana w ka¿dym miesi¹cu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówiona
moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej lub stawki op³aty
miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej zasilanej ze ród³a ciep³a, o którym mowa
w § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego.
2. Op³ata za ciep³o, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a cieplnego, zewnêtrznych instalacji odbiorczych lub innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okrelonych w umowach oraz ceny ciep³a dla danej grupy taryfowej lub stawki op³aty za ciep³o dla danej grupy taryfowej, zasilanej ze ród³a ciep³a, o którym mowa w §
7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego.
3. Op³ata za nonik ciep³a, pobierana za ka¿dy miesi¹c,
w którym nast¹pi³ pobór nonika ciep³a stanowi iloczyn iloci nonika ciep³a dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w
wêle cieplnym oraz ceny nonika ciep³a dla danej grupy taryfowej.
4. Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe,
pobierana w ka¿dym miesi¹cu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej.
5. Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe, pobierana za
ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na
podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego, zewnêtrznych instalacji odbiorczych lub innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ
i instalacji okrelonych w umowach oraz stawki op³aty
zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej.
6. Miesiêczna rata op³aty abonamentowej, pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla
danej grupy taryfowej.
7. Op³ata miesiêczna, pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn stawki op³aty miesiêcznej dla danego rodzaju lokalnych róde³ ciep³a i zamówionej mocy cieplnej.
8. Op³ata sezonowa, pobierana przez 7 miesiêcy sezonu
grzewczego, stanowi iloczyn stawki op³aty sezonowej
dla danego rodzaju lokalnych róde³ ciep³a i zamówionej mocy cieplnej.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Zawarte w taryfie ceny i stawki op³at, ustalono dla standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê wg stawek op³at netto (bez podatku VAT).
VII. ZASADY WPROWADZANIA
ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT
1. O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi
odbiorcê pisemnie, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
2. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od daty jej publikacji w Dziennikach Urzêdowych Województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
Dyrektor
PPU HYDRONIKA
E. Kmita
Samodzielna Ksiêgowa
PPU HYDRONIKA
K. Majkowska

2182
Gdañsk, dnia 14 padziernika 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1352-A/9/2003/II/KC
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 2003 r.
 Nr 153, poz. 1504) 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 70,
poz. 1660)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 lipca 2003 r.
Gminy Przechlewo
prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 005332296
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
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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 oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 30
kwietnia 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/897/1352/W/3/2000/RW
z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
WCC/897A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18 lutego
2002 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/927/1352/
W/3/2000/RW z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienion¹
decyzj¹ Nr PCC/927A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18
lutego 2002 r.,
w dniu 31 lipca 2003 r.  zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (drugiej)
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 2003 r.  Nr 153, poz. 1504),
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
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poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej
i kosztów remontów.
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 pierwszej taryfie Przedsiêbiorstwa,
zatwierdzonej decyzj¹ Nr OGD-820/1352-A/10/2002/I/
DJ z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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Otrzymuj¹:
1. Gmina Przechlewo prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
ul. Cz³uchowska 26
77-320 Przechlewo
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 PADZIERNIKA 2003 r.
Nr OGD-820/1352-A/9/2003/II/KC
padziernik 2003 r.
SPIS TRECI:
CZÊÆ I.
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II.
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III.
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV.
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V.
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI.
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz. 1504),
 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 2002 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. Gmina Przechlewo prowadz¹ca dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w formie komunalnego zak³adu bud¿etowego p.n. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, zwany dalej ZGK Przechlewo,
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 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 ród³a 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,
 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 budynkach,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cy do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
dostarczane jest ciep³o.
1.B. U¿yty w taryfie skrót oznacza:
KS  ród³o ciep³a zlokalizowane na osiedlu im. Bronis³awa Jukowa w Przechlewie, w którym wytwarzane
ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego (s³omy).
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Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy

Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZGK Przechlewo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/897/1352/W/3/2000/
RW z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/897A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18 lutego
2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/927/1352/
W/3/200/RW z dnia 20 wrzenia 2000 r., zmienionej
decyzj¹ Nr PCC/927A/1352/W/3/2002/BP z dnia 18 lutego 2002 r.

Grupa P-1: odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a KS, dostarczane jest do obiektów w celu ich
ogrzewania i podgrzewania wody wodoci¹gowej poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
gminy Przechlewo i eksploatowane przez ZGK Przechlewo; wêz³y cieplne zlokalizowane s¹ w pomieszczeniach
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorców.
Grupa P-2: odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a KS, dostarczane jest do obiektów w celu ich
ogrzewania poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ gminy Przechlewo i eksploatowane
przez ZGK Przechlewo; wêz³y cieplne zlokalizowane s¹
w pomieszczeniach stanowi¹cych w³asnoæ odbiorców.

Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
1. Bazowe ceny i stawki op³at
 netto:

Symbol
grupy

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

Cena
Cena
nonika
ciep³a
ciep³a
rata
[z³/GJ]
3
]
[z³/m
miesiêczna

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
roczna

Stawka op³aty za us³ugi
sta³a

[z³/MW]
rata
rata
miesiêczna roczna
miesiêczna

zmienna
[z³/GJ]

P-1

75299,08

6274,92

18,10

4,85

122,22

10,19

11593,41

966,12

3,05

P-2

75299,08

6274,92

18,10

4,85

122,22

10,19

10101,59

841,80

2,65

 brutto*:

Symbol
grupy

Stawka op³aty
Stawka op³aty za us³ugi
abonamentowej
Cena
Cena
sta³a
zmienna
[z³/punkt
nonika
ciep³a
pomiarowy]
ciep³a
[z³/MW]
[z³/GJ]
rata
rata
[z³/m3] roczna
[z³/GJ]
rata
miesiêczna
miesiêczna roczna
miesiêczna

Cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna

P-1

91864,88

7655,41

22,08

5,92

149,11

12,43

14143,96

1178,66

3,72

P-2

91864,88

7655,41

22,08

5,92

149,11

12,43

12323,94

1027,00

3,23

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
2. W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia ZGK Przechlewo pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego
tytu³u przez ZGK Przechlewo zalicza siê do kosztów
przesy³ania i dystrybucji ciep³a do odbiorców zasilanych z tego wêz³a, a stawki op³aty 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  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla

odbiorców zasilanych z danego wêz³a cieplnego,
uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia
wêz³a cieplnego [z³/MW/rok]
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a cieplnego,
uwzglêdniaj¹c¹ 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  podan¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do któ-
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rej zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³/MW]
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego, zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które ZGK Przechlewo wnosi op³atê z
tytu³u jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie, wed³ug stanu na ostatni dzieñ roku
kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy [MW]
Oz  podan¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorcówz grupy taryfowej, do której
zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie
wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej
umowie [z³/GJ]
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego w roku poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy dla odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które ZGK Przechlewo wnosi op³atê z tytu³u
jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ]
Kpw  planowane do poniesienia przez ZGK Przechlewo roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [z³]
3. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
3.1.W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

Poz. 2182

3.2.W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest
koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych,
niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 3.1.
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZGK Przechlewo standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie ZGK
Przechlewo wprowadza do stosowania nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
Z. Ciesielski
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