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UCHWAŁA Nr XXV/586/04
Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w
Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz art. 26 w związku z art. 7, art. 8
ust. 1 – 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 oraz art. 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z
2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80,
poz. 717) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic
Makuszyńskiego i Porazińskiej, oznaczony numerem
ewidencyjnym 1801, obejmujący obszar o pow. 4,76 ha,
którego granice przebiegają:
— od wschodu - od ul. Porazińskiej wokół pętli autobusowej na ul. Makuszyńskiego do granicy lasu,
— od północy - wzdłuż granicy lasu na zachód,
— od zachodu - wzdłuż granicy lasu do ulicy Porazińskiej,
— od południa - wzdłuż ulicy Porazińskiej na wschód.
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§2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na
11 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do
11 oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Strefę funkcyjną stanowi teren lub tereny wydzielone
liniami rozgraniczającymi, w obrębie których obowiązują te same zasady zagospodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną literami lub literami
i cyframi.
Tereny mieszkaniowe
— MW4 – Zabudowa wielorodzinna niska
Dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych
stanowiących uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną jako
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego oraz
zabudowę pensjonatową i hotele apartamentowe.
— MW5 – Zabudowa wielorodzinna
Dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych
stanowiących uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.
Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną jako
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego oraz
zabudowę pensjonatową i hotele apartamentowe.
Infrastruktura techniczna
— TE - Tereny urządzeń elektroenergetycznych
Komunikacja i transport
— KD – Drogi i ulice dojazdowe
— KL – Drogi i ulice lokalne
— KZ – Drogi i ulice zbiorcze
— KS – Tereny urządzeń transportu samochodowego
— KX – Ciągi pieszo-rowerowe
Lasy i zieleń
— ZL – Tereny lasów
Podstawowe przeznaczenie terenów pod las w rozumieniu ustawy o lasach. Dozwolona jest lokalizacja
niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej,
urządzeń turystyki i wypoczynku, obiektów służących
gospodarce leśnej.
— ZP – Zieleń parkowa
Podstawowe przeznaczenie terenów pod zieleń parkową, skwery i zieleńce, ogrody botaniczne i zoologiczne.
Dozwolona jest lokalizacja związanych z tym przeznaczeniem pojedynczych obiektów kultury, parkingów,
obiektów sportu i rekreacji.
Uwaga: W każdej strefie dopuszcza się lokalizację
małych obiektów infrastruktury technicznej obsługujących daną strefę oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
2. Funkcja uzupełniająca (uzupełnienie przeznaczenia
podstawowego) jest to funkcja wyraźnie incydentalna, występująca w związku z funkcją podstawową,
nie zaś jako funkcja odrębna, mogąca występować
samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej
działce budowlanej co funkcja podstawowa, której
towarzyszy, chyba że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.
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3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy
dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte
są w kartach terenów w § 3 ust. 2. Zakres funkcji
dopuszczonych w danej strefie może być ograniczony
regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.
§3
1. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”:
1) Intensywność zabudowy – to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni ogólnej budynków do
powierzchni działki budowlanej.
2) Powierzchnia ogólna budynków – to suma
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych
budynków znajdujących się na danym terenie liczona w zewnętrznym obrysie murów.
3) Dopuszczalna wysokość zabudowy – od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego
punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach (budynek
lub budowla nie powinna przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym punkcie naturalnego
terenu).
4) Linie zabudowy – określone planem nie dotyczą
okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż
0,5 m oraz balkonów lub loggii wysuniętych nie
więcej niż 1,0 m.
5) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni
nie mniejszej niż 10 m2.
6) Wymagania parkingowe – wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić
na terenie działki budowlanej lub w pobliżu - na
terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny.
7) Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
8) Miejsce szczególnej ekspozycji w krajobrazie
– należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu obszar szczególnie eksponowany w przestrzeni i wymagający procedury wg kart terenu.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 01
2) POWIERZCHNIA 1,48 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— MW5 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) funkcje wyłączone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
— wyklucza się zabudowę jednorodzinną, pensjonatową i hotele apartamentowe.
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4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
a) intensywność zabudowy – do 0,9,
b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 21,0 m i
do 6 kondygnacji nadziemnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległości
10,0 m od linii rozgraniczających ulic: 09 KL1/2,
10 KZ1/2 i zgodnie z rysunkiem planu od terenu
08 ZP.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 %
powierzchni działki,
b) wymagania parkingowe:
— min. 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
— min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
całkowitej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca
postojowe na 1 lokal/punkt usługowy,
— min. 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
— dopuszcza się lokalizację części z wymaganej
liczby miejsc postojowych na parkingu zorganizowanym na końcu ulicy 09 KL1/2 – w ilości
25% miejsc postojowych tam zlokalizowanych,
c) udogodnienia urbanistyczne:
— zapewnić dojazd do terenu 06 TE ulicą
wewnętrzną.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulic: 09 KL 1/2 oraz 10 KZ1/2,
b) woda – z sieci wodociągowej,
c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej
(najbliższa stacja transformatorowa na terenie
06 TE),
d) gaz – z sieci gazowej,
e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub
innych nieemisyjnych źródeł ciepła; dopuszcza się
niskoemisyjne źródła ciepła, jeżeli inwestor przedłoży analizę techniczno-ekonomiczną uzasadniającą
racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła,
f) ścieki sanitarne – do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,
h) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY.
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy
rozporządzeń Wojewody Gdańskiego: nr 5/94
z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z dn. 3
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września 1998 r.; obowiązuje zakaz nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy
lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 02
2) POWIERZCHNIA 0,97 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— MW5 – ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) funkcje wyłączone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
— wyklucza się funkcje usługowe powyżej kondygnacji parteru oraz zabudowę jednorodzinną,
pensjonatową i hotele apartamentowe.
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
a) intensywność zabudowy – do 1,0,
b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 18,0 m i
do 5 kondygnacji nadziemnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie ustala się.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 %
powierzchni działki,
b) wymagania parkingowe:
— min. 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
— min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
całkowitej usług,
— min. 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
— dopuszcza się lokalizację części z wymaganej
liczby miejsc postojowych na parkingu zorganizowanym na końcu ulicy 09 KL1/2 – w ilości do
15% miejsc postojowych tam zlokalizowanych.
c) udogodnienia urbanistyczne:
— zapewnić dojazd do terenu 05 TE ulicą
wewnętrzną,
— zapewnić publiczny ciąg pieszy szer. min. 3,0 m
zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulic: 09 KL 1/2 oraz 10 KZ 1/2,
b) woda – z sieci wodociągowej,
c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej
(najbliższa stacja transformatorowa na terenie
05 TE),
d) gaz – z sieci gazowej,
e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub
innych nieemisyjnych źródeł ciepła; dopuszcza się
niskoemisyjne źródła ciepła, jeżeli inwestor przedłoży analizę techniczno-ekonomiczną uzasadniającą
racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła,
f) ścieki sanitarne – do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,
h) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
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9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 03
2) POWIERZCHNIA 0,62 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— MW4 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
a) funkcje wyłączone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
— wyklucza się funkcje usługowe powyżej kondygnacji parteru oraz zabudowę jednorodzinną,
pensjonatową i hotele apartamentowe.
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
a) intensywność zabudowy - do 0,9,
b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 15,0 m i
do 4 kondygnacji nadziemnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 %
powierzchni działki,
b) wymagania parkingowe:
— min. 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
— min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
całkowitej usług,
— min. 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
— dopuszcza się lokalizację części z wymaganej
liczby miejsc postojowych na parkingu zorganizowanym na końcu ulicy 09 KL1/2 – w ilości do
65% miejsc postojowych tam zlokalizowanych,
c) udogodnienia urbanistyczne:
— zagospodarowanie terenu zaprojektować i zrealizować łącznie z terenem lasu 07 ZL.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy 09 KL1/2,
b) woda – z sieci wodociągowej,
c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej
(najbliższa stacja transformatorowa na terenie
05 TE),
d) gaz – z sieci gazowej,
e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub
innych nieemisyjnych źródeł ciepła; dopuszcza się
niskoemisyjne źródła ciepła, jeżeli inwestor przedłoży analizę techniczno-ekonomiczną uzasadniającą
racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła,
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f) ścieki sanitarne – do sieci kanalizacji sanitarnej,
g) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej,
i) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
a) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony lasu
zgodnie z rysunkiem planu.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 30%.
12) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowiące:
— dla obiektów projektowanych w miejscu szczególnej ekspozycji w krajobrazie, oznaczonym
na rysunku planu, obowiązuje przedstawienie
w ramach projektu budowlanego wizualizacji z
miejsca widokowego oznaczonego na rysunku
planu (w formie rysunku, kolażu, fotomontażu
lub innej wizualizacji),
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 04
2) POWIERZCHNIA 0,07 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— KS – TERENY URZĄDZEŃ TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - parking samochodów osobowych
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
— nie ustala się.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— nie ustala się.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy 10 KZ1/2,
b) wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
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11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 05
2) POWIERZCHNIA 0,005 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— TE – TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – STACJA TRANSFORMATOROWA
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
— nie ustala się.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— nie ustala się.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy 09 KL przez wewnętrzną
ulicę terenu 02 MW5.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowiące:
— dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji transformatorowej,
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 06
2) POWIERZCHNIA 0,005 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— TE – TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – stacja transformatorowa
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
— nie ustala się.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— nie ustala się.
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6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy 10 KZ przez teren
01 MW5.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowiące
— dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji transformatorowej
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 07
2) POWIERZCHNIA 0,61 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— ZL – TERENY LASÓW
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
a) zakaz zabudowy; dopuszcza się obiekty dla obsługi rekreacji o gabarytach nie przekraczających
3m x 3m x 3m (np.: miejsca wypoczynku, zadaszenia jako schronienie przed deszczem).
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) udogodnienia urbanistyczne:
— zapewnić publiczny urządzony ciąg pieszy o
szer. min. 3,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
— zagospodarowanie terenu zaprojektować i zrealizować łącznie z terenem 03 MW4.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
— nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
a) lasy oznaczone na rysunku planu podlegają
ochronie zachowawczej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
a) nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
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12. INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
1) NUMER TERENU 08
2) POWIERZCHNIA 0,10 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— ZP – ZIELEŃ PARKOWA
a) funkcje wyłączone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie:
— wyklucza się lokalizację ogrodów botanicznych
i zoologicznych.
4) WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
a) zakaz zabudowy; dopuszcza się obiekty dla obsługi rekreacji o gabarytach nie przekraczających
3m x 3m x 3m (np.: miejsca wypoczynku, zadaszenia jako schronienia przed deszczem) oraz place
zabaw, małe boiska do gier i zabaw).
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) udogodnienia urbanistyczne:
— zapewnić publiczne urządzone ciągi piesze o
szer. min. 3,0 m zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
— nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
— nie ustala się.
8) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
10) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
11) STAWKA PROCENTOWA
— 0%.
12) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 09
2) POWIERZCHNIA 0.35 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
— KL 1/2 – ULICA LOKALNA 1x2, ul. J. Tuwima
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4) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) 15,0 - 30,0 m (zgodnie z rysunkiem planu),
b) jezdnia min. 6,0 m, chodniki obustronne min.
2,0 m.
5) PARKINGI
— parkowanie w zatokach postojowych oraz na parkingu w końcowym, zachodnim odcinku ulicy.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
7) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
8) ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
9) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 10
2) POWIERZCHNIA 0.50 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO- TECHNICZNYM
— KZ 1/2 – ULICA ZBIORCZA 1x2 z pętlą do zawracania, ulice J. Tuwima i K. Makuszyńskiego
4) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) min. 20,0 m,
b) jezdnia na odcinku dwukierunkowym min. 9,0 m,
pętla do zawracania na zakończeniu ulicy, chodniki
obustronne szer. min. 2,0 m.
5) PARKINGI
a) parkowanie w zatokach postojowych i wewnątrz
pętli do zawracania.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
7) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
a) w liniach rozgraniczających – zieleń o funkcjach
izolacyjnych.
8) ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
9) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń
Wojewody Gdańskiego: nr 5/94 z dn. 8 listopada
1994 r oraz nr 11/98 z dn. 3 września 1998 r.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1801
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 11
2) POWIERZCHNIA 0.05 ha
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3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO- TECHNICZNYM
— KX – CIĄG PIESZO-ROWEROWY
4) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) 4,0 m; chodniki o szerokości min. 1,5 m; ścieżka
rowerowa o szerokości min. 2,0 m.
5) PARKINGI
a) nie występują.
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
— nie ustala się.
7) WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
— nie ustala się.
8) ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO
— nie ustala się.
9) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych
— teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy rozporządzeń Wojewody Gdańskiego:
nr 5/94 z dn. 8 listopada 1994 r oraz nr 11/98 z
dn. 3 września 1998 r,
— dopuszcza się wjazd pojazdów związanych z
obsługą terenów leśnych, ochroną przeciwpożarową i służb TPK.
§4
1. Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego
i Porazińskiej, w skali 1:1000 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące
ustalenia planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających
oraz oznaczenia identyfikacyjne,
5) publiczne ciągi piesze poza ulicami o przebiegu
orientacyjnym, publiczne wydzielone ciągi piesze
i ścieżka rowerowa,
6) symbole oznaczające kompozycyjne funkcje elementów zagospodarowania – punkty widokowe z
polami ekspozycji, miejsca szczególnej ekspozycji
w krajobrazie.
Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu.
§5
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu
oceny ich zgodności z prawem,
2) skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwały na okres 14 dni na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni.

§6
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

10
UCHWAŁA Nr XXV/581/04
Rady Miasta Gdyni
z 24 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego
statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w
Gdyni
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz.
U. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) w związku z
§ 18 statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni nadanego uchwałą nr LXIV/607/93 Rady Miasta
Gdyni z dn. 24 listopada 1993 r. z późniejszymi zmianami
(tekst jednolity z 2004 roku Monitor Rady Miasta Gdyni
nr 9 poz. 74 - uchwała nr XVIII/371/04 RMG z 24 marca
2004 r.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 roku Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się statut Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w sposób następujący:
1. W § 6:
a) ust. 1 po wyrazach „w siedzibie Teatru” stawia
się przecinek i dodaje wyrazy „na Scenie Letniej w
Orłowie”;
b) ust. 4 po wyrazach „programy edukacyjne” skreśla
się kropkę i dodaje wyrazy „oraz działalność impresaryjną, wydawniczą, fonograficzną z realizacją
nagrań w technice wideo.”
2. W § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i
dodaje się:
a) ust. 2 w brzmieniu:
— „2. Dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych
po uprzednim uzyskaniu pisemnej pozytywnej
opinii Organizatora. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor z zachowaniem przepisów
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”;
b) ust. 3 w brzmieniu:
— „3. W Teatrze może działać Rada Artystyczna,
będąca organem doradczym i opiniotwórczym
Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Teatru.”;
c) ust. 4 w brzmieniu:
— „4. Radę Artystyczną powołuje Dyrektor Teatru.
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Tryb działania, strukturę, liczbę członków
oraz zakres spraw opiniowanych przez Radę
Artystyczną określa regulamin organizacyjny
Teatru.”
§2

W dalszym zakresie statut pozostaje bez zmian
§3
Ogłasza się tekst jednolity statutu stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Załącznik
do Uchwały nr XXV/581/04
Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 listopada 2004 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
CELE I ZADANIA TEATRU
§6

1. Celem działalności Teatru jest tworzenie i upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej
poprzez wystawianie przedstawień teatralnych oraz
krzewienie wartości artystycznych i estetycznych, w
siedzibie Teatru, na Scenie Letniej w Orłowie oraz na
innych scenach, jak również w plenerze.
2. W zakresie działalności podstawowej Teatr zaspokaja
potrzeby mieszkańców Gdyni, rozwijając wśród nich
zainteresowanie kulturą teatralną.
3. Teatr organizuje, w zakresie działalności ponadpodstawowej, imprezy i uroczystości o charakterze
społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym,
o zasięgu państwowym, regionalnym i miejskim, nie
wyłączając kontraktów na występy zagraniczne.
4. W celu realizacji zadań Teatr prowadzi działalność
artystyczną, wystawienniczą i popularno-naukową,
organizuje sesje naukowe, warsztaty teatralne, odczyty, prelekcje, programy edukacyjne oraz działalność
impresaryjną, wydawniczą, fonograficzną z realizacją
nagrań w technice wideo.
§7

STATUT TEATRU MIEJSKIEGO
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Teatr współpracuje ze społecznymi inicjatywami kulturalnymi udzielając konsultacji artystycznych, organizując m. in.
konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy i koncerty.

§1

KIEROWNICTWO TEATRU I JEGO ORGANIZACJA

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, zwany
dalej Teatrem, jako kontynuator przejętego od Wojewody Gdańskiego przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu
16 lutego 1989 r. i skomunalizowanego z dniem 1 stycznia
1992 r. Teatru Dramatycznego w Gdyni, działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 13, poz. 123 z późniejszymi
zmianami);
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148
z późniejszymi zmianami);
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);
4. postanowień niniejszego statutu.

§8

§2
Teatr jest samorządową instytucją kultury, posiadającą
osobowość prawną.
§3
Organizatorem Teatru jest Gmina Miasta Gdyni.
§4
1. Siedzibą Teatru jest miasto Gdynia.
2. Teatr może działać na terenie całego kraju oraz poza
jego granicami.
§5
Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta
Gdyni.

1. Teatrem zarządza dyrektor, który jest powoływany
przez Prezydenta Miasta Gdyni, lub z którym Prezydent Miasta Gdyni zawiera umowę o zarządzanie
Teatrem.
2. Powołanie dyrektora przez Prezydenta Miasta
następuje w drodze konkursu przeprowadzanego co
4 lata.
§9
1. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta, przed którym
jest odpowiedzialny za całokształt działalności
Teatru.
2. Dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych po uprzednim
uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii Organizatora.
Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor z
zachowaniem przepisów ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. W Teatrze może działać Rada Artystyczna, będąca
organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora w
sprawach związanych z działalnością Teatru.
4. Radę Artystyczną powołuje Dyrektor Teatru. Tryb
działania, strukturę, liczbę członków oraz zakres
spraw opiniowanych przez Radę Artystyczną określa
regulamin organizacyjny Teatru.
§ 10
1. Dyrektor może zatrudniać aktorów i innych twórców
kultury oraz pracowników administracji i obsługi
Teatru.

Dziennik Urzędowy
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2. Dla realizacji zadań statutowych Teatru, dyrektor
może zawierać umowy cywilno-prawne z aktorami,
innymi twórcami kultury oraz pracownikami administracji i obsługi Teatru.
§ 11
Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora po uzyskaniu
pozytywnej opinii Organizatora oraz opinii działających
w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 12
skreślony.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ TEATRU
§ 13
1. Teatr samodzielnie gospodaruje posiadanym majątkiem oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach
wypracowanych i przyznanych środków.
2. Teatr jest użytkownikiem nieruchomości położonej w
Gdyni przy ulicy Bema 26.
3. Na potrzeby związane z prowadzeniem działalności
Teatru Organizator może udostępnić Teatrowi nieruchomości lub pomieszczenia na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy stronami.
§ 14
1. Podstawowym celem gospodarki finansowej Teatru
jest osiąganie stałego zrównoważenia pomiędzy
wpływami i wydatkami tej jednostki.
2. Podstawowymi źródłami wpływów finansowych Teatru
są:
a) dotacja Organizatora,
b) przychody ze sprzedaży biletów,
c) przychody ze sprzedaży własnych praw autorskich
i udzielania licencji,
d) dochody z użytkowania posiadanego majątku,
e) dochody z reklam prowadzonych na rzecz osób
trzecich,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) darowizny, spadki i zapisy.
3. Teatr wykorzystywać może obce źródła finansowania
własnej działalności.
4. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za
sobą skutki finansowe składa dyrektor Teatru przy
kontrasygnacie głównego księgowego Teatru.
5. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych
Teatru ma wyłącznie charakter celowy i służy w
szczególności:
a) prowadzeniu działalności podstawowej i ponadpodstawowej, określonej w § 6 statutu Teatru,
b) realizacji inwestycji i remontów własnego majątku,
c) prowadzeniu działalności marketingowej Teatru,
d) prowadzeniu działalności socjalno-bytowej na rzecz
pracowników Teatru.
§ 15
1. Zasady wynagradzania pracowników Teatru określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy z

dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a także regulaminy.
2. Roczne i wieloletnie skutki finansowe przyjętych w
Teatrze zasad wynagradzania dyrektor przedstawia
do zaopiniowania organizatorowi. Przy negatywnym
zaopiniowaniu Teatr ponosi skutki finansowe przyjętych zasad wynagradzania z wypracowanych przychodów określonych w § 14 ust. 2 pkt. b i c statutu
Teatru.
§ 16
1. Gospodarka finansowa Teatru prowadzona jest w
ramach rocznych planów działalności tej jednostki,
w oparciu o ośrodki finansowe wymienione w § 14
ust. 2 i 3 statutu, z wyodrębnieniem kwot dotacji,
ustalonych i przyznanych przez Organizatora. Roczne
plany działalności przedkładane są Organizatorowi.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega
zatwierdzeniu przez Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić
na mocy uchwały Rady Miasta.
§ 18
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Rady
Miasta.
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UCHWAŁA Nr XXV/583/04
Rady Miasta Gdyni
z 24 listopada 2004 r.
w sprawie połączenia zakładów budżetowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 1 i nr 3 w Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust 2 pkt 2 i ust 4 Ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
1. Łączy się zakłady budżetowe: Administrację Budynków Komunalnych nr 1 z siedzibą w Gdyni ul. Hallera
31 A i Administrację Budynków Komunalnych nr 3 z
siedzibą w Gdyni ul. Abrahama 55.
2. Utworzony w wyniku połączenia zakład budżetowy
nosi nazwę – Administracja Budynków Komunalnych
nr 3 z siedzibą w Gdyni ul. Abrahama 55 i rozpoczyna
swoją działalność od 1 stycznia 2005 roku.
3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu obu łączonych
zakładów budżetowych – przejmuje w użytkowanie
Administracja Budynków Komunalnych nr 3.
4. Zobowiązania i wierzytelności obu łączonych zakładów przejmuje Administracja Budynków Komunalnych
nr 3.
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5. Łączenie zakładów budżetowych następuje według
stanu na dzień 31 grudzień 2004 roku.
§2
Nadaje się Statut Administracji Budynków Komunalnych nr 3 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Zasięg terytorialny Administracji Budynków Komunalnych
nr 3 określają załączniki nr 2-5* do niniejszej Uchwały.
§3
Przedmiotem działania zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych nr 3 jest zarządzanie
mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem Gminy Gdynia.
§4
Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego
jest roczny plan finansowy.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta
nr XXV/583/04
z dnia 24 listopada 2004 r.
STATUT
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3
Podstawa prawna działania
§1
Administracja Budynków Komunalnych nr 3, zwana w
dalszej treści Statutu Administracją, jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:
— Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591
z późn. zm.).
— Ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15,
poz. 148 z póżn. zm.)
— Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 105 z 1997 poz. 741 z późn.
zm).
— Ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 roku nr 71,
poz. 773 z późn. zm.)
— Ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
(tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2000 poz. 903 z
późn. zm).
— Innych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
* Załączników Nr 2 – 5 nie publikuje się
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§2

1. Siedzibą Administracji jest miasto Gdynia.
2. Administracja nie posiada osobowości prawnej.
Zakres i przedmiot działania Administracji
§3
1. Administracja jest zakładem budżetowym realizującym zadanie w zakresie:
a) gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym,
administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi w
ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych
w administrację powierniczą lub przymusową.
b) zaspokajania potrzeb mieszkańców tych zasobów.
c) realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych,
lokali użytkowych i ich infrastruktury.
2. Przedmiotem działania Administracji w szczególności
jest:
a) Prowadzenie administracji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia
b) Utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej
eksploatowanych budynków, lokali i infrastruktury,
c) Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali i infrastruktury,
d) Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego zasobów
i ich otoczenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
e) Utrzymanie estetyki budynków i budowli oraz przyległych terenów w tym zieleni,
3. Przedmiot działania obejmuje ponadto:
a) Zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi i
kontrolę ich wykonywania,
b) Egzekwowanie należności za wykonane usługi,
roboty i świadczenia,
c) Wnioskowanie do organów miasta co do wielkości
środków finansowych na realizację zadań,
d) Zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych na
podstawie zasad określonych przez Radę i Prezydenta,
e) Opracowywanie projektów planów rzeczowo –
finansowych działalności gospodarczej w terminach
przewidzianych Ustawą o finansach publicznych i
określone przez Prezydenta Miasta Gdyni,
f) Prowadzenie administracji komunalnych obiektów niemieszkalnych na polecenie Prezydenta
Miasta.
4. Zawieranie umów na wykonywanie robót, usług i
dostaw w ramach posiadanych środków zgodnie z
przepisami prawa zamówień publicznych.
5. Szczególnym zadaniem i obowiązkiem Administracji
jest utrzymanie stanu technicznego budynków, budowli, obiektów, wszelkich instalacji ogólnie dostępnych,
w tym zwłaszcza elektrycznych i gazowych w stopniu
zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób
trzecich i otoczenia. Administracja podejmuje w tym
zakresie wszelkie czynności organizacyjne i techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz usu-
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wania przyczyn i skutków. W tym celu Administracja
zapewnia zatrudnienie odpowiednich pracowników lub
zaleca wykonanie tych zadań uprawnionym podmiotom gospodarczym.
Gospodarka finansowa
§4
1. Administracja prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody własne, dotacje z budżetu i wydatki stanowiące
koszty działalności z wyszczególnieniem wydatków
na wynagrodzenia i wydatki inwestycyjne oraz stan
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
2. Działalność Administracji finansowana jest:
a) z dochodów własnych,
b) z dotacji budżetowej, której wysokość ustalana jest
w budżecie Miasta na dany rok.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej
odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce
finansowej zakładów budżetowych.
4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami
oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.
5. Administracja prowadzi odrębny rachunek bankowy
w banku wskazanym przez Prezydenta Miasta.
§5
1. Wysokość opłat z tytułu administrowania, odpłatności
za świadczone usługi i roboty ustalane są zgodnie z
wielkościami wynikającymi z:
a) Z przepisów prawa (ceny i opłaty ustawowe)
b) Z przepisów organów samorządowych (Uchwał
Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta Miasta)
c) Umów zawieranych przez Administrację w ramach
udzielonych przez Prezydenta pełnomocnictw.
2. Administracja samodzielnie dochodzi i egzekwuje
należności z tytułu prowadzonych usług i robót oraz
administrowania budynkami.
Organizacja Administracji
§6
1. Administracją kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2. Kierownik Administracji zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:
a) Należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo – finansowych,
przepisów prawa, Statutu, Uchwał Rady Miasta i
Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika
Miasta,
b) Właściwe wykorzystanie przyznanych środków
finansowych,
c) Organizacje pracy, strukturę zatrudnienia i należyte
funkcjonowanie podległej administracji.
d) Eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.
3. Kierownik Administracji w ramach udzielonych przez
Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z
zakresem swoich zadań i obowiązków ma prawo w
szczególności do:

a. Dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami, środkami obrotowymi,
b. Prowadzenia polityki kadrowej i płacowej w podległej Administracji w ramach określonego przez
Prezydenta Miasta funduszu płac,
c. Reprezentowania administracji na zewnątrz w
zakresie praw i obowiązków majątkowych.
4. Kierownik zatrudnia i zwalnia głównego księgowego.
5. Wynagrodzenie kierownika ustala Prezydent Miasta
Gdyni.
Przepisy końcowe
§7
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady Miasta.
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UCHWAŁA Nr XXV/584/04
Rady Miasta Gdyni
z 24 listopada 2004 r.
w sprawie połączenia zakładów budżetowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 4 i nr 5 w Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust 2 pkt 2 i ust 4 Ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
1. Łączy się zakłady budżetowe: Administrację Budynków Komunalnych nr 4 z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 67 A i Administrację Budynków Komunalnych
nr 5 z siedzibą w Gdyni ul. Wąsowicza 3.
2. Utworzony w wyniku połączenia zakład budżetowy
nosi nazwę – Administracja Budynków Komunalnych
nr 4 z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 67 A i rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia 2005 roku.
3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu obu łączonych
zakładów budżetowych – przejmuje w użytkowanie
Administracja Budynków Komunalnych nr 4.
4. Zobowiązania i wierzytelności obu łączonych zakładów przejmuje Administracja Budynków Komunalnych
nr 4.
5. Łączenie zakładów budżetowych następuje według
stanu na dzień 31 grudzień 2004 roku.
§2
Nadaje się Statut Administracji Budynków Komunalnych nr 4 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Zasięg terytorialny Administracji Budynków Komunalnych
nr 4 określają załączniki nr 2-5* do niniejszej Uchwały.
§3
Przedmiotem działania zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych nr 4 jest zarządzanie
mieszkalnym i niemieszkalnym zasobem Gminy Gdynia.
* Załączników Nr 2 – 5 nie publikuje się
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§4

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego
jest roczny plan finansowy.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta
nr XXV/584/04
z dnia 24 listopada 2004 r.
STATUT
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4
Podstawa prawna działania
§1
Administracja Budynków Komunalnych nr 4, zwana w
dalszej treści Statutu Administracją, jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:
— Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591
z późn. zm.).
— Ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15,
poz. 148 z póżn. zm.)
— Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 105 z 1997 poz. 741 z
późn. zm).
— Ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 roku nr 71,
poz. 773 z późn. zm.)
— Ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
(tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2000 poz. 903 z
późn. zm).
— Innych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Administracji jest miasto Gdynia.
2. Administracja nie posiada osobowości prawnej.
Zakres i przedmiot działania Administracji
§3
1. Administracja jest zakładem budżetowym realizującym zadanie w zakresie:
a) gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym,
administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi w
ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych
w administrację powierniczą lub przymusową.
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b) zaspokajania potrzeb mieszkańców tych zasobów.
c) realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych,
lokali użytkowych i ich infrastruktury.
2. Przedmiotem działania Administracji w szczególności
jest:
a) Prowadzenie administracji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia
b) Utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej
eksploatowanych budynków, lokali i infrastruktury,
c) Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali i infrastruktury,
d) Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego zasobów
i ich otoczenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
e) Utrzymanie estetyki budynków i budowli oraz przyległych terenów w tym zieleni,
3. Przedmiot działania obejmuje ponadto:
a) Zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi i
kontrolę ich wykonywania,
b) Egzekwowanie należności za wykonane usługi,
roboty i świadczenia,
c) Wnioskowanie do organów miasta co do wielkości
środków finansowych na realizację zadań,
d) Zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych na
podstawie zasad określonych przez Radę i Prezydenta,
e) Opracowywanie projektów planów rzeczowo –
finansowych działalności gospodarczej w terminach
przewidzianych Ustawą o finansach publicznych i
określone przez Prezydenta Miasta Gdyni,
f) Prowadzenie administracji komunalnych obiektów niemieszkalnych na polecenie Prezydenta
Miasta.
4. Zawieranie umów na wykonywanie robót, usług i
dostaw w ramach posiadanych środków zgodnie z
przepisami prawa zamówień publicznych.
5. Szczególnym zadaniem i obowiązkiem Administracji
jest utrzymanie stanu technicznego budynków, budowli, obiektów, wszelkich instalacji ogólnie dostępnych,
w tym zwłaszcza elektrycznych i gazowych w stopniu
zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób
trzecich i otoczenia. Administracja podejmuje w tym
zakresie wszelkie czynności organizacyjne i techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz usuwania przyczyn i skutków. W tym celu Administracja
zapewnia zatrudnienie odpowiednich pracowników lub
zaleca wykonanie tych zadań uprawnionym podmiotom gospodarczym.
Gospodarka finansowa
§4
1. Administracja prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody własne, dotacje z budżetu i wydatki stanowiące
koszty działalności z wyszczególnieniem wydatków
na wynagrodzenia i wydatki inwestycyjne oraz stan
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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2. Działalność Administracji finansowana jest:
a) z dochodów własnych,
b) z dotacji budżetowej, której wysokość ustalana jest
w budżecie Miasta na dany rok.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej
odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce
finansowej zakładów budżetowych.
4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z przepisami
oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.
5. Administracja prowadzi odrębny rachunek bankowy
w banku wskazanym przez Prezydenta Miasta.
§5
1. Wysokość opłat z tytułu administrowania, odpłatności
za świadczone usługi i roboty ustalane są zgodnie z
wielkościami wynikającymi z:
a) Z przepisów prawa (ceny i opłaty ustawowe)
b) Z przepisów organów samorządowych (Uchwał
Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta Miasta)
c) Umów zawieranych przez Administrację w ramach
udzielonych przez Prezydenta pełnomocnictw.
2. Administracja samodzielnie dochodzi i egzekwuje
należności z tytułu prowadzonych usług i robót oraz
administrowania budynkami.
Organizacja Administracji
§6
1. Administracją kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2. Kierownik Administracji zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:
a) Należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo – finansowych,
przepisów prawa, Statutu, Uchwał Rady Miasta i
Prezydenta Miasta oraz zaleceń Skarbnika
Miasta,
b) Właściwe wykorzystanie przyznanych środków
finansowych,
c) Organizacje pracy, strukturę zatrudnienia i należyte
funkcjonowanie podległej administracji.
d) Eksploatację i wykorzystanie powierzonego majątku.
3. Kierownik Administracji w ramach udzielonych przez
Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z
zakresem swoich zadań i obowiązków ma prawo w
szczególności do:
a) Dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami, środkami obrotowymi,
b) Prowadzenia polityki kadrowej i płacowej w podległej Administracji w ramach określonego przez
Prezydenta Miasta funduszu płac,
c) Reprezentowania administracji na zewnątrz w
zakresie praw i obowiązków majątkowych.
4. Kierownik zatrudnia i zwalnia głównego księgowego.
5. Wynagrodzenie kierownika ustala Prezydent Miasta
Gdyni.

Przepisy końcowe
§7
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady Miasta.
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UCHWAŁA Nr XXV/587/04
Rady Miasta Gdyni
z 24 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXIII/531/04 z
22 września 2004 roku w sprawie określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z
opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12
pkt 11 Ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 142/01, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 79 ust. 6 Ustawy z 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64/04, poz. 593 z późn.
zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
W treści uchwały Nr XXIII/531/04 z 22 września
2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich
dziecka w rodzinie zastępczej wprowadza się następujące
zmiany:
— § 7 otrzymuje brzmienie:
— „Decyzje administracyjne dotyczące ponoszenia
opłaty przez rodziców za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej wydaje się na czas nie dłuższy niż jeden
rok.”
§2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXIV/569/04
Rady Miasta Gdyni
z 27 października 2004 r.
w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na
2005 rok
Działając na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 7 ustawy
z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 204/04, poz. 2088), Rada Miasta Gdyni uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się limit 100 nowych licencji na wykonywanie

Poz. 14, 15, 16, 17
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krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami
osobowymi na rok 2005.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XIX/160/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,
poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
Rada Gminy Przywidz uchwala,co następuje:
§1
1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
środki transportowe służące:
a) ochronie przeciwpożarowej nie będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r.
Nr 147, poz. 1229 z późn.zm.),
b) do przewozu dzieci do szkół, z wyjątkiem pojazdów,
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9,poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala,co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.

§1

§4

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki, budowle, grunty wykorzystywane dla
potrzeb ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej, służby zdrowia i kultury,
b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków,
c) budynki lub ich części związane bezpośrednio z
procesem poboru i uzdatniania wody,

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§2
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz
§3
Traci moc uchwała Nr X/69/2003 Rady Gminy Przywidz
z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie zwolnień z podatków i
opłat lokalnych
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
K. Podgórska
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UCHWAŁA Nr XIX/161/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

§3
Traci moc Uchwała Nr XIII/101/2004 Rady Gminy
Przywidz z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z
podatku od środków transportowych.

Przewodniczący
Rady Gminy
K. Podgórska

UCHWAŁA Nr XIX/162/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie poboru podatku od posiadania psów w
drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 Nr.142, poz. 1591 z późn. Zm.) w związku z
art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r.Nr.9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Przywidz
uchwala,co następuje:
§1
1. Pobór podatku od posiadania psów od osób fizycznych na terenie gminy Przywidz może być dokonywany w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,wyznacza się sołtysów niżej wymienionych sołectw:
— Borowina
— Huta Dolna i Górna
— Jodłowno
— Kierzkowo

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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— 24 —

— Kozia Góra
— Marszewo
— Miłowo
— Michalin
— Olszanka
— Nowa Wieś Przywidzka
— Piekło Dolne i Górne
— Pomlewo
— Przywidz
— Częstocin
— Stara Huta
— Sucha Huta
— Trzepowo
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać do Kasy
Urzędu Gminy w następnym dniu roboczym po terminie płatności raty podatku.
4. Za pobór wyżej wymienionego podatku ustala się
prowizję w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za
podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do kasy
Urzędu Gminy.

— Kozia Góra
— Marszewo
— Miłowo
— Michalin
— Olszanka
— Nowa Wieś Przywidzka
— Piekło Dolne i Górne
— Pomlewo
— Przywidz
— Częstocin
— Stara Huta
— Sucha Huta
— Trzepowo
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać do kasy
Urzędu Gminy w następnym dniu roboczym po terminie płatności raty podatku.
4. Za pobór wyżej wymienionego podatku ustala się
prowizję w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za
podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do kasy
Urzędu Gminy.

§2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.

§3

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska
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UCHWAŁA Nr XIX/163/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XIX/164/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa

w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr. 9,
poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala,co
następuje:
§1
1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych
na terenie gminy Przywidz może być dokonywany w
drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,
wyznacza się sołtysów niżej wymienionych sołectw:
— Borowina
— Huta Dolna i Górna
— Jodłowno
— Kierzkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala,co następuje:
§1
1. Pobór podatku leśnego od osób fizycznych na terenie gminy Przywidz może być dokonywany w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,wyznacza się sołtysów niżej wymienionych sołectw:
— Borowina
— Huta Dolna i Górna
— Jodłowno
— Kierzkowo
— Kozia Góra
— Marszewo
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— Miłowo
— Michalin
— Olszanka
— Nowa Wieś Przywidzka
— Piekło Dolne i Górne
— Pomlewo
— Przywidz
— Częstocin
— Stara Huta
— Sucha Huta
— Trzepowo
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać do Kasy
Urzędu Gminy w następnym dniu roboczym po terminie płatności raty podatku.
4. Za pobór wyżej wymienionego podatku ustala się
prowizję w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za
podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do kasy
Urzędu Gminy
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

— Nowa Wieś Przywidzka
— Piekło Dolne i Górne
— Pomlewo
— Przywidz
— Częstocin
— Stara Huta
— Sucha Huta
— Trzepowo
3. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacać do kasy
Urzędu Gminy w następnym dniu roboczym po terminie płatności raty podatku.
4. Za pobór wyżej wymienionego podatku ustala się
prowizję w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za
podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do kasy
Urzędu Gminy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska
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UCHWAŁA Nr XIX/166/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XIX/165/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości

w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 94,poz. 431 z późn. zm.) Rada
Gminy Przywidz uchwala,co następuje:
§1
1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych na terenie gminy Przywidz może być dokonywany w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,
wyznacza się sołtysów niżej wymienionych sołectw:
— Borowina
— Huta Dolna i Górna
— Jodłowno
— Kierzkowo
— Kozia Góra
— Marszewo
— Miłowo
— Michalin
— Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr.142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 9, poz. 84 z
późn.zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala co następuje:
§1
Ustalić wzór informacji oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości stanowiący załącznik nr. 1 uchwały*.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz
§3
Traci moc Uchwała III/16/2002 Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru
formularzy dotyczące podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
* Załącznika Nr 1 nie publikuje się
Duki dostępne w Urzędzie Gminy

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 21, 22, 23, 24
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Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
K. Podgórska
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§1
Ustalić wzór informacji oraz deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik nr 1* uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz
§3

UCHWAŁA Nr XIX/167/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
oraz deklaracji dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2001 Nr.142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6
a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.Nr.94,poz. 431 z późn. zm.),
Rada Gminy Przywidz uchwala co następuje:

Traci moc Uchwała III/16/2002 Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru
formularzy dotyczące podatku leśnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
K. Podgórska

§1
Ustalić wzór informacji oraz deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik nr 1* uchwały.
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§2

UCHWAŁA Nr XIX/169/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz
§3
Traci moc Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru
formularzy dotyczące podatku rolnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2005 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
K. Podgórska
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UCHWAŁA Nr XIX/168/04
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
oraz deklaracji dla celów podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr.200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Gminy Przywidz uchwala co następuje:
* Załącznika nr 1 nie publikuje się
Druki dostępne w Urzędzie Gminy

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Przywidz z tytułu należności pieniężnych, udzielania
innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania
do tego upoważnionego organu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku
z art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Przywidz uchwala,
co następuje:
§1
Określa się zasady i tryb umarzania należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz,
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz udzielania ulg
w spłacaniu tych należności, a szczególności odraczaniu
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty.
§2
Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów
płatności należności pieniężnych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy Przywidz należy do właściwości Wójta Gminy.
§3
1. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Przywidz, z tytułu należności pieniężnych, do których
* Załącznika nie publikuje się
Druki dostępne w Urzędzie Gminy
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nie stosuje się przepisów z ustawy – Ordynacja podatkowa mogą być odpowiednio umarzane w całości lub
w części, rozkładane na raty, a terminy ich płatności
mogą podlegać odroczeniu jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
5) kwota zaległości nie przekracza sześciokrotnej wartości kosztów przesyłki poleconej wraz z potwierdzeniem odbioru,
6) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie, w przypadkach, określonych w ust. 1
pkt 1,3 i 6 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 również z urzędu.
3. Umorzenie należności zaległych może być uzależnione od terminowego regulowania należności
bieżących. W takim przypadku organ uprawniony
rozpatruje wniosek o umorzenie lub odracza termin
płatności zaległej należności z uwarunkowaniem na
czas nie przekraczający dwóch lat. Po pozytywnym
upływie okresu warunkowego organ uprawniony
podejmuje decyzję o umorzeniu należności
4. W przypadku solidarnej odpowiedzialności kilku dłużników umorzenie może nastąpić jedynie wówczas,
gdy uzasadniające okoliczności mają zastosowanie
do wszystkich dłużników.
5. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność
główną wraz z odsetkami i innymi należnościami
ubocznymi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłaceniu należności, jeżeli
dowody na podstawie, których należności umorzono lub
udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź
decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo
dłużnik wprowadził organ orzekający w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.
§6
Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty
całości lub części należności na raty następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno - prawnym na podstawie przepisów prawa administracyjnego w drodze decyzji administracyjnej.
2) w odniesieniu do zaległości cywilno - prawnych na
podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze stosownej umowy,
3) w odniesieniu do umarzania wierzytelności zarówno
o charakterze administracyjno - prawnym jak i wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w sytuacji
przewidzianej w § 3 ust. 1 pkt 2 i 5 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§8
Traci moc uchwała Nr 67/XI/99 z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z
tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania ulg
w spłacie tych należności oraz ustalenia organu do tego
uprawnionego.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
K. Podgórska

§4
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części
należności na raty biorąc pod uwagę możliwość płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy.
2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności
na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż
24 miesiące.
3. Od należności w stosunku, do których zastosowano
ulgi w formie określonej w § 3 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia tej ulgi do
upływu ustalonych terminów zapłaty.
4. Jeżeli jednak w ustalonych terminach, dłużnik nie
dokona zapłaty, należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami o których mowa w pkt 3.
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UCHWAŁA Nr IX/53/04
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII /39/04 Rady Gminy
w Starym Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2004 r. w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr. 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami),oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r.Dz.U.Nr.142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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§1
W uchwale Nr VIII/39/04 Rady Gminy Stary Dzierzgoniu
z dnia 29.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości w § 2 skreśla się zapis:
— „1.Obniża się o 50 % stawkę podatku od nieruchomości od gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne, wymienionych
w § 1,ust. 3,lit.,,c” uchwały, będących własnością
emerytów i rencistów, oraz tych samych gruntów
pochodzących z zasobu Agencji Nieruchomości
Rolnych z wyjątkiem działek rekreacyjnych.
2. Obniża się o 50 % stawkę podatku od nieruchomości
od budynków gospodarczych wymienionych w § 1,
ust. 1 lit.,,e” uchwały,będących własnością emerytów
i rencistów, oraz budynków gospodarczych pochodzących z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
za wyjątkiem budynków posadowionych na działkach
rekreacyjnych.”, a wpisuje się:
— „1.Ustala się stawkę podatku od nieruchomości od
gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne, wymienionych w
§ 1,ust. 3,lit.,,c” uchwały, będących we władaniu
emerytów i rencistów, oraz tych samych gruntów
pochodzących z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych z wyjątkiem działek rekreacyjnych:
0,10 zł. od 1 m2
2. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości od
budynków gospodarczych wymienionych w § 1,
ust. 1 lit.,,e” uchwały,będących we władaniu emerytów
i rencistów, oraz budynków gospodarczych pochodzących z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
za wyjątkiem budynków posadowionych na działkach rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
2,75 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary
Dzierzgoń
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2005.
Przewodniczący
Rady Gminy
J. Gida
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UCHWAŁA Nr XXI/113/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002r Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055,

Nr 116, poz. 1203Nr 167, poz. 1759), oraz art. 10, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1), (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zmianami, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291,), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P.
z 2004 roku Nr 43, poz. 753), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. z 2004 roku Nr 46, poz. 794),
Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:
§1
I. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy
Nowa Karczma:
1. Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł.
c) powyżej 9 ton 1.200,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby
osi i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton – 1.400,00 zł.
b) nie mniej niż 13 ton – mniej niż 14 ton – 1.400,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton – 1.550,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton –
1.550,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton – 1.400,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton – 1.400,00 zł.
c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton – 1.400,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton – 1.800,00 zł.
e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton – 2.000,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton –
2.000,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton – 1.800,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton – 2.000,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton – 2.000,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton – 2.444,04 zł.
e) nie mniej niż 31 ton –
2.444,04 zł.
3. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby
osi i dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 13 ton – 1.400,00 zł.
b) nie mniej niż 13 ton - mniej niż 14 ton – 1.400,00 zł.
c) nie mniej niż 14 ton – mniej niż 15 ton – 1.550,00 zł.
d) nie mniej niż 15 ton –
1.550,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 17 ton – 1.400,00 zł.
b) nie mniej niż 17 ton – mniej niż 19 ton – 1.400,00 zł.
c) nie mniej niż 19 ton – mniej niż 21 ton – 1.400,00 zł.
d) nie mniej niż 21 ton – mniej niż 23 ton – 1.800,00 zł.
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e) nie mniej niż 23 ton – mniej niż 25 ton – 2.000,00 zł.
f) nie mniej niż 25 ton –
2.000,00 zł.
z czterema osiami i więcej
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton – 1.800,00 zł.
b) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 27 ton – 2.000,00 zł.
c) nie mniej niż 27 ton – mniej niż 29 ton – 2.000,00 zł.
d) nie mniej niż 29 ton – mniej niż 31 ton – 2.452,80 zł.
e) nie mniej niż 31 ton –
2.452,80 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 i poniżej 12 ton – 1.450,00 zł.
5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w
zależności od liczby osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton – 1.700,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton – 1.700,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton – 1.800,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton –
1.889,06 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 40 ton – 1.800,00 zł.
b) nie mniej niż 40 ton –
2.444,04 zł.
6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
w zależności od liczby osi z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton – 1.700,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton – 1.700,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – mniej niż 31 ton – 1.800,00 zł.
d) nie mniej niż 31 ton –
1.937,76 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 40 ton – 1.800,00 zł.
b) nie mniej niż 40 ton –
2.548,65 zł.
7. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 400,00 zł.
8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego w zależności od liczby osi i dopuszczalnej
masy całkowitej:
z jedną osią
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton – 825,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł.
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z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton – 1.000,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton – 1.100,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 38 ton – 1.400,00 zł.
d) nie mniej niż 38 ton –
1.800,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł.
b) nie mniej niż 38 ton – 1.600,00 zł.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi
i dopuszczalnej masy całkowitej:
z jedną osią
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton – 825,00 zł.
b) nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł.
c) nie mniej niż 25 ton –
1.000,00 zł.
z dwiema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton – 1.000,00 zł.
b) nie mniej niż 28 ton – mniej niż 33 ton – 1.100,00 zł.
c) nie mniej niż 33 ton – mniej niż 38 ton – 1.400,00 zł.
d) nie mniej niż 38 ton –
1.800,00 zł.
z trzema osiami
a) nie mniej niż 12 ton – mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł.
b) nie mniej niż 38 ton – 1.600,00 zł.
10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.400,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.750,00 zł.
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe - autobusy
przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Nowa
Karczma.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Nr XX/96/2004 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
T. Ebertowski

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (.Dz.U.z 2002 r.Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWAŁA Nr XXV/139/04
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
Na podstawie art. 6 ust. 6,9 i 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9 z późniejszymi
zmianami), art. 6a ust. 5,8 i 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku
Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), oraz
art. 6 ust. 2,5 i 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682 z
późniejszymi zmianami).Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Ustala się następujące wzory formularzy do podatku
od nieruchomości:
1) IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości
składana przez osoby fizyczne stanowiąca załącznik
nr 1* do niniejszej uchwały
2) DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości składana przez osoby prawne jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej oraz jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych stanowiąca załącznik nr 2* do
niniejszej uchwały
§2
Ustala się następujące wzory formularzy do podatku
rolnego:
1) IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego składana
przez osoby fizyczne stanowiąca załącznik nr 3* do
niniejszej uchwały
2) DR-1 deklaracja na podatek rolny składana przez
osoby prawne jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej oraz jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych stanowiąca załącznik nr 4* do niniejszej
uchwały
§3
Ustala się następujące wzory formularzy do podatku
leśnego:
1) IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego składana
przez osoby fizyczne stanowiąca załącznik nr 5* do
niniejszej uchwały
2) DL-1 deklaracja na podatek leśny składana przez
osoby prawne jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej oraz jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych stanowiąca załącznik nr 6* do niniejszej
uchwały

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§5
Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy podatkowych.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Guza
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UCHWAŁA Nr XXXIII/1006/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli,
budynków lub ich części oraz gruntów w związku z
utworzeniem nowych miejsc pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.:Dz.U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz.
U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U.
Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zm. z 2003 r.:
Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U.
Nr 188, poz. 1840,Dz.U, Nr 200, poz. 1953,Dz.U. Nr 203,
poz. 1966; zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 92, poz. 880, 884, Dz.
U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 123, poz. 1291) uchwala się,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XXII/615/04 Rady Miasta Gdańska z
dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części
oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc
pracy, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
* Załączników od 1 – 6 nie publikuje się
Druki dostępne w Urzędzie Gminy

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.).
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— „11. Zwolnienie, o którym mowa w § 1ust. 1 i 2
niniejszej uchwały nie stosuje się do pomocy
przyznanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i
wprowadzaniem do obrotu produktów, wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 325, z
24.12.2002)”.
2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
— „1.Kwota zwolnienia dla jednego przedsiębiorcy z
tytułu podatku od nieruchomości nie może przekroczyć 100 tys. euro, łącznie z inną pomocą
de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę z
różnych źródeł i w różnych formach w okresie
3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. ”
b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
— „ 2) oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu
3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.”
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
— „1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane niniejszą uchwałą nie narusza postanowień
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”
2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały
jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 84 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis”.
§2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
B. Oleszek
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UCHWAŁA Nr XXVI/303/2004
Rada Miejska Władysławowa
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany w uchwale nr XXV/ 273/2004 Rady
Miejskiej Władysławowa z dnia 24 listopada 2004 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
środków transportowych na terenie administracyjm
miasta Władysławowa na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi
zmianami z 2002 r. Dz.U.Nr 23,poz.220 Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9,
poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683), Obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 8 pazdziernika 2004 r w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w
2005 r. (M.P.z 2004r Nr 43, poz. 753) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 pazdziernika 2004 r. w
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004 r. Nr 46
poz. 794) Rada Miejaka uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXV/273/2004 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 listopada 2004 w sprawie określenia
rocznych stawek podatku od środków transportowych
na terenie administracyjnym miasta Władysławowa na
2005 rok. W § 1ust. 4 pkt 5 w miejsce kwoty 1.989,00 zł
wprowadza się kwotę 1.889,00 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
S. Klein
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UCHWAŁA Nr XXII/164/04
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą
„Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach” i nadania
statutu tej instytucji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9
litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
art. 9, 11, 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cewice
uchwala, co następuje:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z
dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2)dyrektywy1999/62/WE z dnia17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; teks jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 ze zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 30
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§1

§2

1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą „Gminna
Biblioteka Publiczna w Cewicach”.
2. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
wchodzi filia w Maszewie.

Biblioteka wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury
Urzędu Gminy w Cewicach.

§2
1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
jest miejscowość Cewice, w budynku przy ul. Osiedle
40-lecia PRL 2.
2. Budynek, o którym mowa w punkcie 1, stanowi własność Gminy Cewice i jest posadowiony na działce
Nr 77/9.

§3
Siedzibą Biblioteki jest budynek w Cewicach, przy
ul. Osiedle 40-lecia PRL 2 z filią w Maszewie, przy
ul. Szkolnej 5, a terenem działania Gmina Cewice.
§4

Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie i
rozwijanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności.

1. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest
Gmina Cewice.
2. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt
Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

§4

§5

1. Biblioteka stanowi samorządową instytucję kultury,
która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do
rejestru prowadzonego przez organizatora.
2. Źródłem finansowania działalności Biblioteki jest
dotacja z budżetu Gminy Cewice, a także dochody
własne, darowizny od osób fizycznych i prawnych
oraz z innych źródeł.

Biblioteka działa na podstawie:
— ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
— ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami),
— ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi
zmianami),
— ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
— postanowień niniejszego statutu nadanego przez
organizatora.

§3

§5
Cele i zadania biblioteki, jej organizację, nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad jej działalnością oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi
określa statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego
2005 roku.
Przewodniczący Rady
S. Pałubicki
Załącznik
do Uchwały Nr XXII/164/04
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CEWICACH
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach, zwana dalej
„Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą
przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Rozdział II
Cele i przedmiot działania
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
§6
1. Podstawowym celem statutowym jest organizacja i
zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i
kultury polskiej oraz światowej, które służążą zachowaniu dziedzictwa narodowego.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest
poprzez:
— Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia na terenie Gminy Cewice.
— Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie
na zewnątrz.
— Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno
- bibliograficznej.
— Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących
popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
— Realizacja innych zadań uzgodnionych z Organizatorem.
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Rozdział III
Organizacja
§7

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest Pracodawcą.
4. Dyrektor i pracownicy winni posiadać kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.
5. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone
są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji
kultury oraz na podstawie zakładowego regulaminu
przyznawania niektórych świadczeń.
6. Wynagrodzenie Dyrektora Biblioteki określa organizator.
7. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
— kierowanie bieżąca działalnością,
— reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
— zarządzanie majątkiem Biblioteki,
— zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
— wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
— ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
— sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
— występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych
mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
§8
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin
organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu
opinii organizatora.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§9
Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury w ramach
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
§ 10
Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji budżetu Gminy Cewice, a także dochodów własnych, darowizn
od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 11
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny
plan działalności (finansowo - rzeczowy) zatwierdzony
przez Dyrektora.
§ 12
Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, a wpływy przeznaczać na
cele statutowe.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

1. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki
ustala organizator.
2. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz
Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego i
nabytego mienia.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje organizator.
2. Statut instytucji kultury nadaje organizator.
3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
4. Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 15
Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi
podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora
wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń
niezbędnych do realizowania zadań Biblioteki.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązujące.
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UCHWAŁA Nr XXII/165/04
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 10 oraz
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cewice uchwala,
co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Cewice:
1. od samochodów ciężarowych dla:
1) pojazdów posiadających cztery osie i więcej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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2. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dla:
1) zespołu pojazdów posiadających dwie osie:

podatku od posiadania psów na 2005 rok wprowadza się
następującą zmianę:
— § 4 otrzymuje brzmienie:
— „Roczną stawkę od pierwszego psa będącego w
posiadaniu emeryta i rencisty na terenie Gminy
Cewice ustala się na kwotę 11,50 zł”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

2) zespołu pojazdów posiadających trzy osie:

Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§4

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005
roku.
Przewodniczący Rady
S. Pałubicki
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UCHWAŁA Nr XXII/166/04
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku
nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13,
art. 14 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z
2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Cewice uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXI/155/04 Rady Gminy Cewice z dnia
30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2005 roku.
Przewodniczący Rady
S. Pałubicki
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UCHWAŁA Nr XXII/184/04
Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w uchwale nr XXI/ 178 /04 Rady
Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 10 grudnia
2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.Nr 9 z
2002 r. poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Czarna Dąbrówka Uchwala co następuje:
§1
W uchwale nr XXI/178/04 Rady Gminy w Czarnej
Dąbrówce w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka
1. § 1 ust. II pkt 2 otrzymuje brzmienie:
— „Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
— od samochodu ciężarowego o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i liczby osi:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne, tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.
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— pojazd posiadający cztery osie i więcej o masie
całkowitej - 12 i poniżej 29 ton - 2444,00 zł.
— pojazd posiadający cztery osie i więcej o masie
całkowitej równej i wyższej niż 29 t – 2452,80 zł „
2. § 1 ust. III pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
— „ od ciągnika siodłowego i balastowego o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów:
— 2 - Od 12 i mniej niż 31ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne posiadający dwie osie - 1889,00 zł.
— 3 - Od 12 i mniej niż 31 ton z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych posiadający dwie osie
- 1889,00 zł
— 4 – Równej i wyższej niż 31 ton posiadający
dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1889,00 zł
— 5 - Równej i wyższej 31 ton posiadający dwie osie
z innym systemem zawieszenia 1937,76 zł.
— 6 - Od 12 i mniej niż 40 ton posiadający trzy osie
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1250,00 zł
— 7 - od 12 i mniej niż 40 ton posiadający trzy osie
z innym systemem zawieszenia 1889,00 zł.
— 8 - równej i wyższej niż 40 ton posiadający trzy
osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1889,00 zł
— 9 – równej i wyższej niż 40 ton posiadający trzy osie
z innym systemem zawieszenia – 2548,65 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ł. Klęczek
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UCHWAŁA Nr XXVI /143/ 04
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od
środków transportowych w 2005 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r – Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zmianami), art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami)
pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M.P. Nr 46 poz. 794) oraz (M.P. Nr 43,poz. 753)z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

8 października 2004 roku. Rada Gminy uchwala co
następuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/133/ 04 Rady Gminy Rzeczenica z
dnia 30 listopada 2004 roku wprowadza się następujące
zmiany:
W § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
1) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton
a) dwie osie:
— od 12 do mniej niż 13 ton — 1.850,00 zł
— od 13 do mniej niż 14 ton — 1.850,00 zł
— od 14 do mniej niż 15 ton — 1.850,00 zł
— od 15 ton — 1.850,00 zł
b) trzy osie:
— od 12 do mniej niż 17 ton — 2.444,04 zł
— od 17 do mniej niż 19 ton — 2.444,04 zł
— od 19 do mniej niż 21 ton — 2.444,04 zł
— od 21 do mniej niż 23 tony — 2.444,04 zł
— od 23 do mniej niż 25 ton — 2.444,04 zł
— od 25 ton — 2.444,04 zł
c) cztery osie i więcej:
— od 12 do mniej niż 25 ton — 2.444,04 zł
— od 25 do mniej niż 27 ton — 2,444,04 zł
— od 27 do mniej niż 29 ton — 2.444,04 zł
— od 29 do mniej niż 31 ton — 2.444,04 zł
— od 31 ton — 2.444,04 zł
Po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:
2a) Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) dwie osie:
— od 12 do mniej niż 13 ton — 1,850,00 zł
— od 13 do mniej niż 14 ton — 1.850,00 zł
— od 14 do mniej niż 15 ton - 1.850,00 zł
— od 15 ton — 1.850,00 zł
b) trzy osie:
— od 12 do mniej niż 17 ton - 2.444,04 zł
— od 17 do mniej niż 19 ton - 2.444,04 zł
— od 19 do mniej niż 21 ton - 2.444,04 zł
— od 21 do mniej niż 23 tony - 2.444,04 zł
— od 23 do mniej niż 25 ton - 2.444,04 zł
— od 25 ton - 2.444,04 zł
c) cztery osie i więcej:
— od 12 do mniej niż 25 ton - 2.444,04 zł
— od 25 do mniej niż 27ton - 2.444,04 zł
— od 27 do mniej niż 29 ton - 2.444,04 zł
— od 29 do mniej niż31 ton - 2.452.80 zł
— od 31 ton - 2.452,80 zł
W § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton
a) dwie osie:

Dziennik Urzędowy
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— od 12 do mniej niż 18 ton - 1.750,00 zł
— od 18 do mniej niż 25 ton - 1.750,00 zł
— od 25 do mniej niż 31 ton - 1.750,00 zł
— od 31 do mniej niż 36 ton - 1.750,00 zł
b) trzy osie:
— od 12 do mniej niż 40 ton - 2.444,04 zł
— od 40 ton - 2.444,04 zł
Po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującym brzmieniu:
4a) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) dwie osie:
— od 12 do mniej niż 18 ton - 1.750,00 zł
— od 18 do mniej niż 25 ton - 1.750,00 zł
— od 25 do mniej niż 31 ton - 1.750,00 zł
— od 31 ton - 1.937,76 zł
b) trzy osie:
— od 12 do 36 ton włącznie - 1,889.06 zł
— powyżej 36 do mniej niż 40 ton - 2.444,04 zł
— od 40 ton -,548,65 zł
§ 1 ust. 6 lit.b otrzymuje następujące brzmienie:
c) dwie osie:
— od 12 do mniej niż 23 ton - 1.494,18 zł
— od 23 do mniej niż 28 ton - 1.494,18 zł
— od 28 do mniej niż 33 tony - 1.494,18 zł
— od 33 do mniej niż 36 ton - 1.494,18 zł
— od 36 do mniej niż 38 ton - 1.889,06 zł
— od 38 ton - 1.889,06 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi po upływie
14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2005 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Guza
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Gdańsk, dnia 29 grudnia 2004 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-149(10)/2004/3015/II/DJ

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2, w związku 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 i Nr 203, poz. 1966 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz w związku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania 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, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z
2004 r. Nr 162, poz. 1692), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Skwiercza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Skwiercz-Instal”
z siedzibą w Połchowie
zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 marca
2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 30 sierpnia
2004 r.
Nr WCC/1003/3015/W/3/2001/BK, zmienioną decyzjami: z dnia 11 czerwca 2003 r.
Nr WCC/1003A/3015/W/OGD/2003/KK oraz z dnia
8 grudnia 2004 r. Nr WCC/1003B/ 3015/W/OGD/2004/DJ,
w dniu 28 października 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i nr 173, poz. 1808), zwanej dalej „ustawą
– Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG
z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.).
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z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w
dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały
skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła,
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy.
Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz
rocznej sprzedaży ciepła określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo przy ustalaniu
stawek opłat, ze względu na ochronę interesów odbiorców, zastosowało przepis § 27 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w
terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
– Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
C. Wojewódka
K.o.:
1. Pan Andrzej Skwiercz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Skwiercz-Instal”, ul. Św. Agaty 32 A, 84-123
Połchowo
2. Pan Cezary Dąbrowski, Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80 - 958 Gdańsk
3. a/a

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„SKWIERCZ – INSTAL”
Taryfa dla ciepła
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-4210-149(10)/2004/3015/II/DJ
z dnia 29 grudnia 2004 r.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.

CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
— ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34,
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173
poz. 1808),
— rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z
2004 r. Nr 184, poz. 1902),
— rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1751),
— przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach
lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SKWIERCZ-INSTAL” z siedzibą w Połchowie
(gm. Puck) ul. Św. Agaty 32A, zwane dalej P.U.- H.
„SKWIERCZ-INSTAL”,
— odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera
paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
— lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
— źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
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— instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub
źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,
— zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
— obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
— układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami,
zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i
parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła,
— grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z
którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika
w ciągu godziny,
— zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu
jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w
pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
B.1. Lokalne źródła ciepła wyposażone w układy
pomiarowo-rozliczeniowe:
— nr 10 zlokalizowane w Pętkowicach 16, w którym
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego i
paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
— nr 11 zlokalizowane w Pętkowicach 17, w którym
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego i
paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
B.1. Źródła ciepła, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW:
— nr 12 zlokalizowane w Choczewie przy ul. Puckiej 16, w którym ciepło pochodzi ze spalania
oleju opałowego i paliwa stałego (miał węgla
kamiennego),
— nr 13 zlokalizowane w Żelistrzewie przy
ul. Rzucewskiej 6, w którym ciepło pochodzi ze
spalania oleju opałowego i paliwa stałego (miał
węgla kamiennego),
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— nr 14 zlokalizowane w Celbowie 30, w którym
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego i
paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
— nr 15 zlokalizowane w Rusocinie przy ul. Gdańskiej, w którym ciepło pochodzi ze spalania
paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
— nr 16 zlokalizowane w Sobowidzu, w którym
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego i
paliwa stałego (miał węgla kamiennego),
— nr 17 zlokalizowane w Pawłowie, w którym
ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego,

CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło.
P.U.-H. „SKWIERCZ – INSTAL”, prowadzi działalność
gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonej koncesji w zakresie:
— wytwarzania ciepła Nr WCC/1003/3015/W/3/2001/
BK z dnia 30 sierpnia 2001 r., zmienionej decyzjami Nr WCC/1003A/3015/W/OGD/2003/KK z dnia
11 czerwca 2003 r. oraz Nr WCC/1003B/3015/W/
OGD/2004/DJ z dnia 8 grudnia 2004 r.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
— GRUPA W-3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródłach ciepła nr 10 i nr 11 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie,
— GRUPA W-4 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 12 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
— GRUPA W-5 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 13 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
— GRUPA W-6 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 14 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
— GRUPA W-7 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 15 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
— GRUPA W-8 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 16 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
— GRUPA W-9 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła nr 17 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie lub poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach.
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CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
4.1.Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat.
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez P.U.-H. „SKWIERCZ
– INSTAL”, standardów jakościowych obsługi
odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców
warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
d. nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.
6.1. Stawki opłat określone w niniejszej taryfie P.U.-H.
„SKWIERCZ – INSTAL”, wprowadza do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
6.2. Każdorazowo o zmianie stawek opłat odbiorcy
zostaną poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.
Dyrektor
A. Skwiercz
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Gdańsk, dnia 30 grudnia 2004 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-153(12)/2004/2605/III/SA

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 2
pkt 2, w związku 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 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
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, z 2003 r.Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2004 r. Gminy
Czarna Woda prowadzącej działalność gospodarczą w
formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwanej
w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 28 lutego
2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
— przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 21 stycznia
1999 r. Nr PCC/769/2605/U/OGD/ 99/AR, zmienioną
decyzją z dnia 4 lutego 2000 r. Nr PCC/769A/2605/
W/3/2000/MJ,
— obrót ciepłem z dnia 21 stycznia 1999 r. Nr OCC/
218/2605/U/OGD/99/AR, zmienioną decyzją z dnia
16 listopada 2004 r. Nr OCC/218A/2605/W/OGD/2004
AR w dniu 15 listopada 2004 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciepła ustalonej przez to
Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i nr 173, poz. 1808), zwanej dalej „ustawą
– Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospo-
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darczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w
dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE
ustalił współczynnik korekcyjny Xw określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w wysokości Xw=72,86% i wezwał Przedsiębiorstwo
do korekty wcześniej ustalonych stawek opłat. Przy jego
ustaleniu kierowano się zasadami określonymi w § 25
ust. 9 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo
dostosowało się do powyższego wezwania i ustaliło
stawki opłat z uwzględnieniem ww. współczynnika Xw.
Zatem ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat
zostały skalkulowane zgodnie z przepisem art. 45 ustawy
– Prawo energetyczne z jednoczesnym uwzględnieniem
współczynnika korekcyjnego Xw.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w
terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
– Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
C. Wojewódka

K.o.:
1. Gminna Czarna Woda, prowadząca działalność
gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na ręce pełnomocnika Pana Andrzeja
Gąsiorowskiego, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna
Woda
2. Pan Cezary Dąbrowski, Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
3. a/a
Taryfa dla ciepła
Niniejsza taryfa stanowi
załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr. OGD-4210-153(12)/2004/2605/III/SA
z dnia 30 grudnia 2004 r.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
— ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i
Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i
Nr 173, poz. 1808),
— rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r.
Nr 184, poz. 1902),
— rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych
sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
— wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła tj. Sydkraft Term
Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie ul. Za Dworcem,
77–400 Złotów, od którego MZGKiM zakupuje ciepło,
— dystrybutor ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Gmina Czarna Woda prowadząca działalność
gospodarczą w formie komunalnego zakładu budże-
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towego p.n. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna
Woda, zwany dalej MZGKiM,
— źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
— sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
— przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w
obiektach,
— węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do zmiany parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
— instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
— układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła,
— obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
— odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
— grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych
cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,

— zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody
w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
— warunki obliczeniowe
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
MZGKiM prowadzi działalność gospodarczą związaną
z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
— przesyłania i dystrybucji ciepła: z dnia 21 stycznia
1999 r., Nr PCC/769/2605/U/OGD/99/AR, zmienionej
decyzją z dnia 4 lutego 2000 r., Nr PCC/769A/2605/
W/3/2000/MJ
— obrotu ciepłem: z dnia 21 stycznia 1999 r., Nr OCC/218/
2605/U/OGD/99/AR, zmienionej decyzją z dnia 16 listopada 2004 r. Nr OCC/218A/2605/W/OGD/2004/AR.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy taryfowe:
— Grupa OW – odbiorcy, którym ciepło zakupione
u wytwórcy ciepła, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, stanowiące
własność Gminy Czarna Woda i eksploatowane przez
MZGKiM,

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
4.1. Bazowe stawki opłat:

— uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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Odbiorcy dodatkowo obciążani będą przez MZGKiM
za zamówioną moc cieplną, za ciepło i nośnik ciepła, wg
cen zawartych w taryfie wytwórcy ciepła. Każdorazowo o
zmianie cen wytwórcy ciepła, odbiorcy będą informowani
pisemnie przez MZGKiM w terminie co najmniej 14 dni
przed datą ich obowiązywania.
4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci, ponieważ MZGKiM nie planuje w pierwszym
roku stosowania taryfy dla ciepła przyłączenia
nowych odbiorców.
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba MZGKiM niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej
zatwierdzenie.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat.
1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez MZGKiM standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
d. nielegalnego poboru ciepła
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.
6.1. Stawki opłat określone w niniejszej taryfie MZGKiM
wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
6.2. Każdorazowo o zmianie stawek opłat odbiorcy
zostaną poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.
Kierownik MZGKiM
A. Gąsiorowski
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Gdańsk, dnia 31 grudnia 2004 r.
PREZES
RZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-104(28)/2004/4918/I/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2, w związku 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 i Nr 203, poz. 1966 oraz z
2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz w związku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania 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, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z
2004 r. Nr 162, poz. 1692), po rozpatrzeniu wniosku Gigaterm Investment Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 marca
2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
— wytwarzanie ciepła z dnia 27 lutego 2004 r. Nr WCC/
1103/4918/W/OGD/2004/AP, zmienioną decyzją z
dnia 27 lipca 2004 r. Nr WCC/1103A/4918/W/OGD/
2004/AR,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 27 lutego
2004 r. Nr PCC/1079/4918/ W/OGD/2004/AP, zmienioną decyzją z dnia 27 lipca 2004 r. Nr PCC/1079A/
4918/W/OGD/2004/AR, w dniu 7 lipca 2004 r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia pierwszej taryfy dla ciepła ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i nr 173, poz. 1808), zwanej dalej „ustawą
– Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w
dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem
oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były
wielkości określone zgodnie z § 12 i § 28 rozporządzenia
taryfowego. Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27
ust. 2 rozporządzenia taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w
terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
– Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, a odpowiedni wyciąg z taryfy oraz informacja o decyzji w sprawie
jej zatwierdzenia, zostanie skierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
C. Wojewódka
K.o.:
1. Gigaterm Investment Serwis Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 228 C, 81-540 Gdynia
2. Pan Cezary Dąbrowski, Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
3. a/a
Taryfa dla ciepła
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OGD-4210-104(28)/2004/4918/I/SA
z dnia 31 grudnia 2004 r.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
— ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i
Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i
Nr 173, poz. 1808),
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— rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem.(Dz. U. z 2004 r.
Nr 184, poz. 1902),
— rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1751),
— przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we
własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją
ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Gigaterm Investment Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni, Al. Zwycięstwa 228 C, zwany dalej „Gigaterm
Investment Serwis”,
— źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
— lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
— przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
— instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
— zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
— obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
— odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
— układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła,
— moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła
albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu
godziny,
— grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych
cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
— węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
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lacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
— zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody
w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
B. Określenie źródeł ciepła Gigaterm Investment
Serwis.
— Wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe
lokalne źródła ciepła, w których ciepło pochodzi ze
spalania gazu ziemnego:
— nr 2 – zlokalizowane w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111,
— nr 5 - zlokalizowane w Barwicach przy ul. Wojska
Polskiego 6,
— Wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe
źródła ciepła, których zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, w których ciepło pochodzi ze
spalania gazu ziemnego:
— nr 1 – zlokalizowane w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11,
— nr 3 – zlokalizowane w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 137-139,
— nr 4 - zlokalizowane w Barwicach przy ul. Wojska
Polskiego 74,
— nr 6 - zlokalizowane w Barwicach przy ul. Zwycięzców 22,
— nr 7 - zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy
ul. Świętego Wojciecha,
— nr 8 - zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy
ul. Wolności 13,
— nr 10 – zlokalizowane w Barwicach przy ul. Pomorskiej 6,
— nr 12 – zlokalizowane w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 55,
— nr 13 – zlokalizowane w Kaliszu Pomorskim przy
ul. Sikorskiego 6,
— nr 14 – zlokalizowane w Sianowie przy ul. Słowackiego 30.
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CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej
związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
Gigaterm Investment Serwis prowadzi działalność
gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na
podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
— wytwarzania ciepła z dnia 27 lutego 2004 r. Nr WCC/
1103/4918/W/OGD/2004/AP, zmienionej decyzją z
dnia 27 lipca 2004 r. Nr WCC/1103A/4918/W/OGD/
2004/AR,
— przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 27 lutego
2004 r. Nr PCC/1079/4918/W/OGD/2004/AP, zmienionej decyzją z dnia 27 lipca 2004 r. Nr PCC/1079A/
4918/W/OGD/2004/AR.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
— GRUPA W.1.1 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 1 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze – do instalacji odbiorczych w obiektach,
— GRUPA W.1.2 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 2 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane,
— GRUPA W.1.3 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 3 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze – do instalacji odbiorczych w obiektach,
— GRUPA W.1.4 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w

źródle ciepła nr 4 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze – do instalacji odbiorczych w obiektach,
— GRUPA W.1.5 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła nr 5 dostarczane jest bezpośrednio
do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest
zlokalizowane,
— GRUPA W.1.6 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 6 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze – do instalacji odbiorczych w obiektach,
— GRUPA W.1.7 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 7 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze – do instalacji odbiorczych w obiektach,
— GRUPA W.1.8 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w
źródle ciepła nr 8 dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie w którym jest zainstalowane i obiektach sąsiednich,
— GRUPA W.2.1.1 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła nr 10 dostarczane jest do obiektów
poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
— GRUPA W.2.1.3 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła nr 12 dostarczane jest do obiektów
poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
— GRUPA W.2.1.4 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła nr 13 dostarczane jest do obiektów
poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
— GRUPA W.2.1.5 odbiorcy, którym ciepło wytwarzane
w źródle ciepła nr 14 dostarczane jest do obiektów
poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.
4.1. Bazowe stawki opłat:
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Poz. 37

Poz. 37
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*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie
do sieci, ponieważ Gigaterm Investment Serwis
nie planuje w pierwszym roku stosowania taryfy
dla ciepła przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli
zaistnieje taka potrzeba Gigaterm Investment
Serwis niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany
taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2 W przypadkach:
— niedotrzymania przez Gigaterm Investment Serwis
standardów jakościowych obsługi odbiorców
lub niedotrzymania przez odbiorców warunków
umowy,

— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
— udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
— nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale
4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek opłat.
6.1. Stawki opłat określone w niniejszej taryfie Gigaterm
Investment Serwis wprowadza do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym
miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
6.2. Każdorazowo o zmianie stawek opłat odbiorcy
zostaną poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.
Prezes Zarządu
P. Drabczyk
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