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UCHWAŁA Nr 423/LXVIII/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego ze
Starostą Wejherowskim w sprawie przejęcia przez
organy Gminy Gniewino niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.
nr 142 z 2001r poz. Nr 1591 ze zmianami) Rada Gminy
Gniewano uchwala, co następuje:
§1
Rada Gminy Gniewino upoważnia Wójta Gminy Gniewino do rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy
Starostą Wejherowskim, a Gminą Gniewino – w sprawie
przejęcia przez organy Gminy Gniewino niektórych zadań
i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001 Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153 poz 1271, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203) w zw. z art. 34 ust. 6, art. 35,art. 72 ust. 1 i 2 oraz
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603,
zm. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175
poz. 1459 z 2006 r. Nr 104 poz. 708) Rada Miejska na
wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr VIII/112/99 Rady Miejskiej w Kartuzach z
dnia 15.06.1999 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu
lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców tych
lokali, ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia oraz określenia stawki procentowej opłaty
rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 2 wyraz ” 2005” zastępuje się wyrazem „2007”,
2. Nadaje się nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały
zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§2

Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Korkosz
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UCHWAŁA Nr XLI/546/06
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/99 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15.06.1999 r. w sprawie
pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez
dotychczasowych najemców tych lokali, ustalenia
wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
oraz określenia stawki procentowej opłaty rocznej za
wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych
zabudowanych lokalami użytkowymi.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Wacław Czarnecki
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/546/06
z dnia 25 października 2006 r.

Lp.
1.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia w 2007 r.
Adres
powierzchnia
branża
2
Kartuzy, ul. Kościuszki 5
17,0 m
zaplecze biurowe
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UCHWAŁA Nr XLI/549/06
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.) w związku z art. 10
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o zmianie ustaw o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kartuzach na
wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kartuzy zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kartuzy będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji
postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy powierza się
Straży Miejskiej.
§3
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVI/270/04 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 30 czerwca 2004 r.
2) Uchwała Nr XXIV/341/00 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 listopada 2000 r.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kartuzy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Wacław Czarnecki

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/549/06
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 października 2006 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARTUZY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Chodnik podlegający oczyszczaniu – część drogi
publicznej służącą do ruchu pieszego, oraz wyznaczone ciągi piesze na terenach zielonych i innych.
2. Gospodarka odpadami – zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów w tym również nadzór
nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
3. Miejsca publiczne – są to miejsca, w których każdy
może być obecny np. ulica itp.
4. Nieruchomości – części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (gruntu), jak
również budynki trwale związane z gruntem lub części
takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
(art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5. Nieczystości płynne (ciekłe) – ścieki gromadzone
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
6. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności –
są to w szczególności urzędy administracji publicznej,
zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i
placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
placówki kulturalno – oświatowe, zakłady poprawcze
i schroniska dla nieletnich.
7. Odpady budowlane – frakcja odpadów pochodzących
z remontów i budów.
8. Odpady komunalne (stałe) – odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące
od innych wytwórców odpadów, które ze względu
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
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tj. pochodzące z biur, obiektów i lokali handlowych,
gastronomicznych. usługowych, targowisk i innych.
9. Odpady niebezpieczne – frakcja odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. nr 62,poz. 628, ze zm.)
10. Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub
zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie stanowią zagrożenia
dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych,
gleby i ziemi.
11. Odpady organiczne – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
12. Odpady wielkogabarytowe – charakteryzują się tym, że
ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
13. Odzysk – działania, nie stwarzające zagrożenia
dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające
na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części,
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji,
materiałów lub energii i ich wykorzystania.
14. Posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada
odpadami, z wyłączeniem prowadzącego działalność
w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że
władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
15. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
– przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
16. Punk zlewny – punkty (miejsca) w miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyznaczone przez jednostkę eksploatującą
sieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji), do których są
przyjmowane ścieki dowożone transporterem asenizacyjnym z nieruchomości wyposażonych w szczelne
zbiorniki bezodpływowe.
17. Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, których nie można
wykorzystać gospodarczo, spełniające odpowiednie
warunki i wymagania budowlane, technologiczne i
organizacyjne dla zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi.
18. Surowce wtórne – wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych papier, tekturę, szkło, metale, tworzywa
sztuczne i inne części nadające się do gospodarczego
wykorzystania.
19. Unieszkodliwianie odpadów – poddanie odpadów
procesom przekształceń biologicznych, fizycznych
lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu,
który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi
i środowiska.
20. Ustawa – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132
poz. 622 z późniejszymi zmianami).

21. Właściciel nieruchomości – współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielomieszkaniowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd
nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80; poz. 903) lub właścicieli lokali
jeżeli zarząd nie został wybrany.
22. Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz
każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie,
mieszanie lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.
23. Zbieranie odpadów – umieszczanie w pojemnikach,
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania.
24. Zbiornik bezodpływowy – instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych
w miejscach ich powstawania.
25. Zwierzęta bezdomne – zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd pozostawały.
26. Zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza.
27. Zwierzęta gospodarskie – w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości.
§1
Nieruchomość ma być utrzymana w czystości i porządku, a w szczególności oczyszczana z odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń.
§2
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych stałych i płynnych w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i zbiornikach
bezodpływowych (o ile nie może być podłączony do sieci
kanalizacyjnej) i zawarcia umów na odbieranie odpadów.
§3
Właściciel nieruchomości winien przeprowadzać dezynfekcję lub bielenie boksów z pojemnikami na odpady w
następujący sposób:
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1) bielenie 1 raz na rok – maj
— boksy z pojemnikami na odpady
2) dezynfekcja 2 razy na rok – wiosną i jesienią – obejmować winna:
— bezpośrednie otoczenie w/w boksów
— czynne zsypy na śmieci.
§4
Utrzymanie boksów i pojemników na odpady stałe w
należytej czystości należy do właściciela.
§5
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitarnej zobowiązani są do:
1) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i
sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych,
2) okresowej kontroli ich szczelności,
3) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodpływowych,
4) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz
nie dopuszczania do ich przepełniania i wylewania
się ścieków na powierzchnię terenów lub wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych
5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji.
2. Burmistrz prowadzi ewidencję zbiorników ujętych w
ust. 1 pkt. 1
§6
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na
ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno –higienicznego poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
§7
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez
przedsiębiorcę posiadającego aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, przez okazanie na żądanie Straży
Miejskiej, Policji lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy Kartuzy, umów i dowodów płacenia za takie
usługi.
§8
1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych zapewniają
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
2. Wymienieni przedsiębiorcy w ust. 1 prowadzą ewidencję umów.
§9
Właściciele nieruchomości, w ramach wdrażanego

sukcesywnie systemu selektywnego zbierania odpadów,
powinni dążyć do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych.
§ 10
Właściciele nieruchomości są ponadto zobowiązani do
usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości
(podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń
przeznaczonych do wspólnego użytku, np.: klatek schodowych, korytarzy, itp.) oraz do oczyszczania ze śniegu,
lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, jak
również likwidowania skutków gołoledzi przez posypywanie piaskiem lub solą.
§ 11
Śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia z chodników
usuwać należy na skraj chodnika.
§ 12
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części
nieruchomości.
§ 13
Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania
ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp., umieszczonych
tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami
prawa.
§ 14
Właściciele mają obowiązek oznaczenia budynku,
lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
numeru porządkowego nieruchomości.
§ 15
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do
wspólnego użytku.
§ 16
Zakazuje się montażu bezpośrednio na elewacji w
budynkach wielokondygnacyjnych, należących do spółdzielni, będących blokami komunalnymi lub wspólnotowymi, elementów służących do wieszania bielizny i innych
materiałów typu chodniki, dywany, ubrania, itp.
§ 17
Zakazuje się wywieszania w sposób widoczny z
zewnątrz, rzeczy wymienionych w § 16
§ 18
Nakłada się obowiązek przestrzegania zakazu
wymienionego w § 16 i 17 na właścicieli budynków
mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli
prywatnych posesji.
§ 19
Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego właściciele budynków zobowiązani są do wymiany piasku
w piaskownicach co najmniej 2 razy do roku – wiosną i
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w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Fakt wymiany
piasku należy zgłosić do Straży Miejskiej.

Rozdział IV
Zasady gromadzenia i częstotliwość usuwania
odpadów

§ 20

§ 24

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i
porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni
ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów,
obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam
i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej
3) wypalania traw na terenach zielonych, nieużytkach,
skarpach, rowach itp.
4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń
itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Za plakatowanie odpowiedzialny jest plakatujący i zlecający plakatowanie.
5) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu ścianami
6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt
7) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi
do tego celu punktami zlewnymi
9) palenia tytoniu wewnątrz wiat przystankowych
10) zachowań wykraczających w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi i regulaminowi domowemu (np. głośna muzyka, ujadanie i
wycie psów).

1. Odpady są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający odzysk surowców wtórnych i innych części
odpadów, nadających się do gospodarczego wykorzystania.
2. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u
źródła, tj. u wytwórcy odpadów w miejscu ich powstawania i odbywa się poprzez umieszczanie wyselekcjonowanych odpadów w specjalnie oznaczonych
pojemnikach lub kontenerach rozstawionych przed
budynkami w zagrodach śmietnikowych lub innych
utwardzonych miejscach w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

Rozdział III
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi.
§ 21
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolona wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych.
§ 22
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na
terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po
uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód
powierzchniowych jest zabronione.
§ 23
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich
bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25
1. Właściciele i zarządcy zobowiązani są wyposażyć
nieruchomość w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych (pojemniki, przystosowane
do tego celu kontenery), zamykane i opisane oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Zarządzający drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz przystankami komunikacji
publicznej zobowiązani są do ustawienia na tych
terenach pojemników na odpady i ich opróżniania z
częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
& 26
Do zbierania odpadów na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne rozstawione na ciągach pieszych w odległości od 50 do 300 metrów, przy czym ich
ilość uzależniona jest od natężenia ruchu pieszych. Kosze
powinny być rozstawione również na skwerach, plantach,
parkach, placach zabaw, zieleni urządzonej oraz w miejscach rekreacji.
§ 27
Pojemniki, kontenery na odpady komunalne należy
ustawić w odpowiednio przygotowanych, utwardzonych
i oznaczonych zagrodach, łatwo dostępnych zarówno
dla użytkownika jak i dla przedsiębiorców posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w sposób
nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
§ 28
Pojemniki i kontenery na odpady komunalne oraz miejsca ich ustawienia właściciel nieruchomości obowiązany
jest utrzymywać w czystości oraz zabezpieczyć przed
dostaniem się wody i błota. Systematyczna dezynfekcja
należy do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 29
Selektywnie zbierane odpady do wtórnego wykorzystania
należy umieszczać w specjalnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do tego celu.
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§ 30

§ 39

Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

Organizatorzy imprez masowych, sportowych, rekreacyjnych i innych są zobowiązani do bieżącego utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania imprez oraz
niezwłocznego posprzątania terenu po jej zakończeniu.

§ 31
Odpady komunalne winny być wywożone z częstotliwością zapewniającą utrzymanie zagród i pojemników w
należytej czystości, przeciwdziałającą ich przepełnieniu,
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 32
Odpady budowlane należy gromadzić w odrębnych
kontenerach lub w miejscach wyznaczonych przez
właściciela nieruchomości. Zbiórkę i zagospodarowanie
odpadów z rozbiórek oraz procesów budowlanych zapewnia wykonawca robót budowlanych.
§ 33
Odpady komunalne wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mieszczą się w typowych pojemnikach należy gromadzić w czasie i miejscach
określonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, w specjalnych
kontenerach do tego celu przeznaczonych. O terminach
i miejscach wystawienia w/w kontenerów mieszkańcy są
informowani poprzez środki masowego przekazu.
§ 34
Odpady wielkogabarytowe użytkownicy mogą osobiście
dostarczyć do punktów odbioru tych odpadów. Korzystanie z możliwości indywidualnego dostarczenia odpadów
do punktów odbioru odbywa się wg zasad porządkowych
ustalonych przez przyjmującego te odpady.
§ 35

Rozdział V
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów
§ 40
Odpady są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający odzysk surowców wtórnych i innych części odpadów,
nadających się do gospodarczego wykorzystania.
§ 41
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u źródła,
tj. u wytwórcy odpadów w miejscu ich powstawania i
odbywa się poprzez umieszczanie wyselekcjonowanych
odpadów w specjalnie oznaczonych pojemnikach lub
kontenerach rozstawionych przed budynkami w zagrodach śmietnikowych lub innych utwardzonych miejscach
w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.
§ 42
1. Pojemniki są wyraźnie oznakowane różnymi kolorami
dla danego rodzaju surowców wtórnych:
1) zielonym – dla odpadów opakowaniowych ze
szkła,
2) żółtym – dla odpadów plastikowych.
§ 43
Zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do:
Wyposażenia ogrodów działkowych w kontenery, do
gromadzenia odpadów komunalnych,
Zapewnienia systematycznego ich opróżniania,
Selektywnego gromadzenia odpadów zielonych

Transport odpadów przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych powinien być prowadzony w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu
ruchu oraz nie powoduje zanieczyszczenia i zaśmiecania
terenu. Zasada ta obowiązuje również w przypadku indywidualnego wywozu odpadów.

Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty
sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

§ 36

§ 45

Zanieczyszczenia powstające podczas transportu
odpadów komunalnych i wielkogabarytowych winny być
niezwłocznie usunięte przez transportującego.

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka przeterminowanych środków farmaceutycznych zbieranych od
mieszkańców poprzez system specjalnych pojemników
w aptekach.

§ 37
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i usuwania odpadów komunalnych we własnym zakresie
poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 38
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zbieranie,
transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych
lub ciekłych.

§ 44

§ 46
Komunalne odpady organiczne ulegające biodegradacji
mogą być zagospodarowywane przez wytwórcę odpadów
na własne potrzeby, poprzez ich kompostowanie.
§ 47
Odpady w postaci zużytych ogniw galwanicznych
zbierane są oddzielnie od innych rodzajów odpadów w
punktach ich zbiórki (placówkach oświatowych) do pojemników przeznaczonych na te odpady. Zebrane odpady
przekazywane są do firmy zajmującej się ich utylizacją.
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§ 48
Wyselekcjonowane odpady nadające się do odzysku,
przekazywane są do wyznaczonych miejsc, instalacji lub
urządzeń, w których mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.
§ 49
Posiadacz odpadów komunalnych w tym wytwórca
odpadów może podpisać umowę na ich odbiór wyłącznie
z podmiotem, który posiada zezwolenie na działalność w
zakresie gospodarki odpadami.
§ 50
W przypadku dostarczenia do wywozu albo na składowisko odpadów innych niż komunalne, np. odpady
medyczne, przemysłowe, itp., stwarzające zagrożenie
dla życia, zdrowia ludzi i środowiska jednostka wywozowa lub obsługujący składowisko ma prawo odmówić
przyjęcia odpadów.
§ 51
Odpady nie wywiezione lub nie przyjęte na składowisko
muszą być niezwłocznie usunięte przez ich posiadacza w
sposób zabezpieczający środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z odpowiednim
organem gminy.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 52
1. Właściciel psa oraz innych drobnych zwierząt domowych obowiązany jest do zachowania należytych
środków ostrożności przy ich trzymaniu, a w szczególności do ochrony przed:
1) zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi
2) zanieczyszczeniami korytarzy, klatek schodowych
i innych wspólnych części budynku oraz terenów
publicznych, a w szczególności piaskownic dla
dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy,
itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów – przewodników.
§ 53
Zanieczyszczenie piaskownicy przez psa i kota spowoduje obciążenie jego właściciela kosztami dezynfekcji
i wymiany piasku.
§ 54
Właściciel lub osoby nadzorujące psa, kota w miejscach
publicznych zobowiązane są do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.
§ 55
Pies winien być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu.
§ 56
Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na

place zabaw dla dzieci, piaskownice, boiska szkolne i
sportowe, a także na inne nieruchomości o ile ich właściciel wprowadził taki zakaz i umieścił go w widocznym
miejscy.
§ 57
Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej
jest dopuszczalne, gdy pies znajduje się na smyczy i w
kagańcu na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
§ 58
Właściciel psa jest zobowiązany do:
1) opłacania podatku od posiadania psów;
2) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie (zgodnie z ustawą o
ochronie zdrowia)
3) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez
zwierzęta;
4) zgłoszenia do Urzędu hodowli lub utrzymywania psa
rasy uznanej za agresywną.
§ 59
Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych
będą wychwytane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 60
W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, koszty
pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienie mu w
tym czasie opieki weterynaryjnej poniesie jego właściciel
lub opiekun, bez względu czy zwierzę będzie odebrane
czy też nie.
§ 61
Zwierzęta schwytane podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczone w schronisku, będą zwracane ich właścicielom po uiszczeniu opłaty wynikającej
z cennika usług.
§ 62
Szczegółowe zasady postępowania ze zwierzętami
znajdującymi się w schronisku określa Regulamin Azylu
– schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział VII
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich
§ 63
1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich z zastrzeżeniem § 65
§ 64
Zwierzęta gospodarskie:
1) drób
2) króliki
3) konie
4) kozy
można utrzymywać na potrzeby własne poza terenami
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
§ 65
Utrzymywanie zwierząt na potrzeby własne powinno
być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby:
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1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i
porządkowych otoczenia,
2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i
wody
3) nie powodowało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały
lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1
toczy się według przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszej
Uchwały powierza się Straży Miejskiej i merytorycznym
pracownikom Urzędu Gminy.

§ 66

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy

Zabrania się zanieczyszczania podwórzy, domów
mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami
zwierząt, karmą dla nich przeznaczoną, ściółką lub innymi
nie czystościami.
Rozdział VIII
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 67
Właściciele posesji prywatnych i przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na swój koszt
w czasie trwania ogólnej deratyzacji miasta oraz okresowo w przypadku pojawienia się gryzoni.
§ 68
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach
przeprowadza się deratyzację w terminie natychmiastowym.
§ 69
Akcją deratyzacji obejmuje się wszystkie obiekty osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§ 70
Koszty przeprowadzonej ogólnej akcji deratyzacji
ponosi właściciel nieruchomości.
§ 71
W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości
istnienie szkodników sanitarnych, takich jak myszy, szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do podjęcia działań w celu ich likwidacji.
Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 72
Istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustaw
dotyczących czystości, porządku i zdrowia m.in.:
1) ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
2) ustawy o odpadach
3) ustawy o ochronie zwierząt
4) ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
§ 73
Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny przewidzianej w Kodeksie wykroczeń.

§ 74

§ 75
Traci moc uchwała Nr XIII/270/04 Rady Miejskiej w
Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kartuzy.
§ 76
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr V/33/07
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 2 lutego 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz
art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 190, poz. 1606 zmiany Nr 267, poz. 2253, z
2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 64, poz. 565, Nr 104, poz. 708,
Nr 145, poz. 1050). Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:
§1
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze
inkasa
2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej wymienionych w załączniku nr 1
3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu
pobranego podatku, w wysokości 3% wpływów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Pobłocki
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Załącznik Nr 1
do uchwały nr Nr V/33/07
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia z dnia 2 lutego 2007 r.

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY SKARBOWEJ NA TERENIE MIASTA KARTUZY
Lp.

Inkasent

Punkt poboru opłaty skarbowej

1

Starostwo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul. Gdańska

Powiatowe w

26, Kartuzy

Kartuzach
2

Urząd Skarbowy w

Urząd Skarbowy w Kartuzach, ul. Kościerska 13

Kartuzach
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UCHWAŁA Nr XLIV/442/06
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 ulega
podziałowi według procentowego przelicznika:
1) 70% funduszu przeznacza sie na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły,
2) 30% funduszu przeznacza sie na nagrody przyznawane przez Burmistrza Gminy i Miasta.
§2

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Pelplinie uchwala co następuje:

1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po
przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co najmniej
jednego roku.
2. Nagrody mogąbyć przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) obchodów ważnych rocznic i wydarzeń w życiu
szkoły,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach w
innym terminie.

§1

§3

Uchwala się „Regulamin określający kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze” stanowiący załącznik do
uchwały.

Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 może być
przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co
najmniej dwa z następujących kryteriów:
1. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
2. osiąga dobre efekty w nauczaniu potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów uczniów, przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
3. zakwalifikowanie uczniów z nauczanych przedmiotów
do udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim lub laureatów (I – III miejsce) na szczeblu powiatowym,
4. aktywny udział w przygotowaniu i organizowaniu znaczących uroczystości szkolnych lub środowiskowych oraz
imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych,
5. zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wychowankom
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
6. aktywne prowadzenie działalności mającej na celu
przeciwdziałanie przemocy i przejawom patologii
wśród dzieci i młodzieży,
7. udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
mającym trudności w nauce i przystosowaniu do życia
w grupie społecznej,

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz
REGULAMIN
określający kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno
– wychowawcze
§1
1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
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8. podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów nauczania
i publikacji,
9. organizowanie imprez integrujących środowiska
szkolne i lokalne.
10. ścisła współpraca z rodzicami a w razie potrzeby z
innymi instytucjami.
§4
Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 może być
przyznana nauczycielowi, pełniącemu funkcję dyrektora
szkoły oraz pozostałym nauczycielom, którzy spełniają co
najmniej dwa z następujących kryteriów:
1. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
2. osiąga dobre efekty w nauczaniu potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów uczniów, przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
3. przygotowuje uczniów z nauczanych przedmiotów do
udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub laureatów (I – III miejsce) na szczeblu
powiatowym,
4. aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i organizowaniu znaczących uroczystości szkolnych lub środowiskowych oraz imprez kulturalnych i sportowo
– rekreacyjnych,
5. zapewnienia pomoc i opiekę uczniom i wychowankom
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
6. aktywnie prowadzi działalność mającą na celu przeciwdziałanie przemocy i przejawom patologii wśród
dzieci i młodzieży,
7. udziela pomocy uczniom z zaburzeniami w rozwoju
oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
mającym trudności w nauce i przystosowaniu do życia
w grupie społecznej,
8. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów nauczania i
publikacji,
9. organizuje imprezy integrujące środowiska szkolne i
lokalne.

10. ściśle współpracuje z rodzicami i instytucjami samorządowymi, państwowymi organami ścigania i sądami
powszechnymi.
11. wzorowo organizuje pracę szkoły oraz wykazuje dużą
otwartość na integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym,
12. efektywnie dysponuje przyznanymi środkami budżetowymi, 13. aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe,
w szczególności z projektów unijnych,
14. motywuje nauczycieli do pracy samokształceniowej
oraz zapewnia rozwój zawodowy,
15. realizuje politykę organu prowadzącego.
§5
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza może
wystąpić:
1) w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, rada
pedagogiczna, rada rodziców, ponadzakładowe
organizacje związkowe nauczycieli,
2) w stosunku do dyrektora szkoły – wizytator kuratorium oświaty nadzorujący szkołę, rada rodziców,
ponadzakładowe organizacje związkowe nauczycieli.
2. Wysokość nagrody burmistrza wynosi od 40% do 50%
nagrody kuratora oświaty w danym roku szkolnym.
3. Nagrodę przyznaje burmistrz po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie komisji. W skład komisji wchodzą:
— dwóch przedstawicieli burmistrza,
— przedstawiciel Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pelplinie,
— po jednym przedstawicielu ponadzakładowych
organizacji związkowych nauczycieli.
4. Wnioski o nagrodę dla nauczyciela podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
5. Nagrodę burmistrz może przyznać z własnej inicjatywy.
6. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej powinny być złożone w terminie do dnia 1
5 września każdego roku lub na miesiąc przed planowaną uroczystością szkolną w Urzędzie Gminy.
7. Wniosek o nagrodę burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
załącznik do regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin Panu/Pani* ...................... :
Dane osobowe:
1. Szkoła ..........................................................................................................................................................
2.Stanowisko ....................................................................................................................................................
3.Wykształcenie ................................................................................................................................................
4.Dodatkowe kwalifikacje ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.Uzyskane nagrody ........................................................................................................................................ .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.Uzasadnienie wniosku ........................................................................................................................
**

7-Opinia Rady Pedagogicznej
........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..........
* niepotrzebne skreślić
** nie wypełniać w przypadku złożenia wniosku przez ponadzakładowe organizacje związkowe.

................................................
.................................................
(miejscowość, data)
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Rozporządzenie Nr 5/2007
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody
„Kwidzyńskie Ostnice”, zwanego dalej „rezerwatem”.

(podpis)

3) gospodarka leśna prowadzona w przeszłości na
obszarze rezerwatu;
4) usytuowanie rezerwatu w otoczeniu ekosystemów
leśnych;
5) położenie rezerwatu w niewielkiej odległości od
miasta Kwidzyna.
§3
Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji
lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§4
Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§2

§5

1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowiska ostnicy Jana Stipa joannis na północnej granicy zasięgu oraz rzadkich i chronionych
gatunków roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych,
przede wszystkim murawowych.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:
1) ekspansja trzcinnika piaskowego i maliny na
murawy z ostnicą Jana;
2) niewielka powierzchnia rezerwatu;

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§6
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
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§7
Wprowadza się następujące ustalenia do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
1) utrzymać w otoczeniu 200 m od granic rezerwatu
dotychczasowy sposób użytkowania gruntów;
2) nie prowadzić przez obszar rezerwatu nowych liniowych elementów infrastruktury, takich jak: drogi, rurociągi, linie energetyczne i telefoniczne;
3) nie modernizować drogi gruntowej przebiegającej
przez rezerwat w sposób, który mógłby negatywnie
wpłynąć na cel ochrony przyrody w rezerwacie;

4) nie włączać drogi biegnącej przez rezerwat jako
elementu planowanych, szeroko udostępnionych
szlaków turystycznych.
§8
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Ołowski
1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r.
Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087.

Załączniki
do rozporządzenia nr 5/2007
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
Załącznik nr 1
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków.
Identyfikacja zagrożeń zewnętrznych
i wewnętrznych

Lp.
1

2
3

4
5

postępujące wkraczanie trzcinnika piaskowego
Calamagrostis epigeios oraz maliny Rubus idaeus
na murawy z ostnicą Jana Stipa joannis –
zmniejszenie populacji ostnicy i pogorszenie jej
żywotności;
wkraczanie drzew i krzewów na murawy –
zacienianie gatunków termofilnych i heliofilnych;
zmiana warunków siedliskowych muraw: zacienianie
gatunków termofilnych i heliofilnych w konsekwencji
nasadzeń sosny;
degradacja grądu subkontynentalnego na skutek
wprowadzenia sosny do drzewostanu;
nadmierna antropopresja - niszczenie roślinności
przez pojazdy mechaniczne i konie;

Sposoby eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków
usuwanie trzcinnika piaskowego i maliny;

usuwanie nalotów drzew i krzewów;
usuwanie sosny;

stopniowe usuwanie sosny z drzewostanu;
-wytyczenie drogi udostępnionej do ruchu
pieszego i przejazdów końmi;
-edukacja lokalnego społeczeństwa.

Załącznik nr 2
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.
Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

usuwanie zarośli maliny
w celu przywrócenia
ciepłolubnej murawy;

na powierzchni 0,1 ha, dwa razy w roku – na
wiosnę i jesienią;

2.

usuwanie trzcinnika
piaskowego z murawy
z ostnicą Jana;
usuwanie młodnika
sosnowego z fitocenoz
murawowych;

na powierzchni 0,06 ha, raz w roku, na
przełomie czerwca i lipca, przy użyciu
herbicydów np. Rundup;
na powierzchni 0,82 ha, stopniowo w ciągu
pierwszych pięciu lat obowiązywania planu,
w okresie zimowym, przy zamarzniętym
gruncie;

3.

Lokalizacja działań
ochronnych
Nadleśnictwo Kwidzyn,
obręb Kwidzyn
leśnictwo Miłosna
oddział 2 d;
oddział 2 d;

oddział 2 g;
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4.

5.

6.

usuwanie sosny (około 70
lat) z drzewostanu grądu
subkontynentalnego TilioCarpinetum w celu
przywrócenia właściwej
struktury zbiorowiska;
usuwanie luźnego
drzewostanu sosnowego
(około 70 – letniego)
z powierzchni muraw w celu
polepszenia warunków
siedliskowych dla gatunków
murawowych;
monitoring powierzchni, na
których będą wykonywane
zabiegi ochrony czynnej oraz
powierzchni, na których się
nie planuje działań
ochronnych;
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na powierzchni 1,04 ha, stopniowo w trakcie
realizacji planu, w okresie zimowym, przy
zamarzniętym gruncie;

oddział 2 c – północna
i północno-wschodnia
część rezerwatu;

na powierzchni 0,37 ha, w ciągu pierwszych
dwóch lat obowiązywania planu, w okresie
zimowym, przy zamarzniętym gruncie;

oddział 2 c –
w centralnej i północnej
części rezerwatu;

teren całego rezerwatu.
- określenie skuteczności podejmowanych
działań – corocznie, przez pierwszych pięć lat
obowiązywania planu, potem – co 5 lat;
- określenie stanu populacji ostnicy Jana –
corocznie, w okresie maj-czerwiec;
- określenie stanu populacji najcenniejszych
gatunków roślin;
- obserwacje murawy kłosownicowej i murawy
z bukwicą – w razie potrzeby usuwanie tarniny
i nalotów drzew;

Załącznik nr 3
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.

Cel udostępniania

1.

naukowy

2.

edukacyjny

3.

turystyczny
i rekreacyjny

Obszary lub miejsca
udostępniane
obszar całego rezerwatu

Sposób udostępniania

po uzyskaniu zgody wojewody, na
wniosek zainteresowanego;
droga leśna przebiegająca przez wyłącznie po udostępnionej drodze,
środkową część rezerwatu,
ogólnodostępny;
pomiędzy wydzieleniami 2c i 2f;
droga leśna przebiegająca przez 1) do ruchu pieszego;
środkową część rezerwatu,
2) dopuszcza się jazdę konną
pomiędzy wydzieleniami 2c i 2f; wierzchem - w grupach nie większych
niż 3 konie;
- za wyjątkiem zawodów sportowych
i innych zorganizowanych imprez;
- wyłącznie po udostępnionej drodze.
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UCHWAŁA Nr LII/76/2006
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie
gminy Pruszcz Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r.
poz. 2088 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się liczbę 20 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pruszcz
Gdański przeznaczonych do wydania w roku 2007.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pruszcz Gdański.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Trzeciak
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UCHWAŁA Nr II/4/2006
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 174/2,
177 oraz części działki nr 54 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo
Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Gminy w Choczewie uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo” uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.
174/2, 177 oraz części działki nr 54 we wsi Kierzkowo
w gminie Choczewo, obejmujący obszar o powierzchni
7,50 ha, położonym we wsi Kierzkowo.
§2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi
o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej oraz
zieleń.
2) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po
obrysie, z wyłączeniem:
a) powierzchni, które nie są zamknięte lecz mogą być
ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami) i nie
są przykryte (np. balkony, tarasy) oraz
b) powierzchni elementów drugorzędnych (np. schodów i
pochylni zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz) do powierzchni działki,
3) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu
budynku do kalenicy głównej lub najwyższego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się

wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników,
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków,
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia
planu nie stanowią inaczej.
§3
Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów
użyte w niniejszym planie:
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej,
L – tereny zabudowy letniskowej (w tym o charakterze
całorocznym),
W terenach „MN” dopuszcza się:
1) usługi mieszczące się w lokalach użytkowych do
100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, nie
przekraczające 25% powierzchni użytkowej budynku
na działce, nie kolidujące z funkcją mieszkaniową,
dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz, z wyłączeniem:
a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,
c) warsztatów samochodowych i lakierniczych,
d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,
2) wynajem pokoi.
W terenach „L” dopuszcza się wynajem pokoi.
KDL – teren ulicy lokalnej.
§4
Dla całego obszaru planu ustala się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej
oraz wydzieleń geodezyjnych z nimi związanych.
§5
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3
tereny oznaczone symbolami:
01, 02 i 03.
2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK Nr
EWID. 174/2, 177 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI Nr 54 WE
WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 4,21 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,L – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz
zabudowy letniskowej; w obszarze ograniczonym
linią podziału wewnętrznego oznaczonym na rysunku
planu, dopuszcza się wyłącznie zabudowę letniskową
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z
PLANEM: nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.2 zakaz wprowadzania zieleni wysokiej pomiędzy
linią zabudowy ustaloną
w pkt 6.1 a terenem 03.KDL
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6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren
03.KDL oraz w odległości 5 m od zieleni do utrzymania i wprowadzenia ustalonej w pkt 8.2, jak na
rysunku planu,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 20%,
b) dla zabudowy letniskowej – 15%
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie
czynnej działki – 70%,
6.4 maksymalna intensywność zabudowy działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 0,4,
b) dla zabudowy letniskowej – 0,3
6.5 maksymalna wysokość zabudowy – 9 m (parter
z poddaszem użytkowym)
6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie 0,6 m,
6.7 minimalna powierzchnia działki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 1000 m2
b) dla zabudowy letniskowej – 1500 m2
6.8 geometria dachu:
a) dla garaży i budynków gospodarczych – nie
ustala się,
b) dla pozostałych – dwuspadowy lub naczółkowy,
symetryczny o kącie nachylenia połaci 40–50
stopni; kalenice główne równoległe lub styczne
do przylegających do działek ciągów komunikacji kołowej,
6. 9 szerokość dojazdu od ulicy 03.KDL do minimum trzech działek: minimalnie 8 m
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
nie ustala się
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
8.2 zieleń do utrzymania i wprowadzenia, jak na
rysunku planu,
8.3 zakaz lokalizacji komunikacji kołowej, niwelacji i
zasypywania na obszarze zieleni ustalonej w pkt
8.2,
8.4 zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub
półprzepuszczalnych do
utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych,
8.5 południowa i południowo–zachodnia część
terenu potencjalnie zagrożona ruchami masowymi ziemi
9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
nie dotyczy
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
nie dotyczy
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11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
nie dotyczy
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU:
nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy lokalnej w terenie
03.KDL
13.2 parkingi:
a) dla funkcji mieszkaniowej: minimum 2 miejsca
postojowe na działce na jedno mieszkanie,
b) pod wynajem pokoi: minimum 3 miejsca postojowe na działce na 5 łóżek
c) dla gastronomii: minimum 3 miejsca postojowe
na działce na 10 miejsc konsumpcyjnych,
b) dla usług handlu, biur, gabinetów lekarskich
i pozostałych: minimum 3 miejsca postojowe
na działce na 100 m2 powierzchni sprzedaży /
użytkowej,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł
lokalnych,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami
odrębnymi,
13.10 planowane urządzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
14.1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do
zbiorników bezodpływowych,
14.2 do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody
15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI
TERENU: 20%
16. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
16.2 zaleca się wprowadzanie gatunków drzew i
krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
16.3 zaleca się ogrodzenia w formie żywopłotów na
terenie zieleni ustalonej w pkt 8.2,
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16.4 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy
w barwach naturalnych materiałów budowlanych
takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne
16.5 zalecane podziały na działki budowlane, jak na
rysunku planu,
16.6 zaleca się realizację zabudowy według jednej
koncepcji architektonicznej
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK Nr
EWID. 174/2, 177 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI Nr 54 WE
WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 2,73 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,L – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz
zabudowy letniskowej
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z
PLANEM: nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz wprowadzania zieleni wysokiej pomiędzy
linią zabudowy ustaloną w pkt 6.1 a terenem
03.KDL
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren
03.KDL, jak na rysunku planu,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki:
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 20%,
d) dla zabudowy letniskowej – 15%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie
czynnej działki – 70%,
6.4 maksymalna intensywność zabudowy działki:
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 0,4,
d) dla zabudowy letniskowej – 0,3,
6.5 maksymalna wysokość zabudowy – 9 m (parter
z poddaszem użytkowym)
6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie 0,6 m,
6.7 minimalna powierzchnia działki budowlanej:
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 1000 m2,
d) dla zabudowy letniskowej – 1500 m2
6.8 geometria dachu:
a) dla garaży i budynków gospodarczych – nie
ustala się,
b) dla pozostałych – dwuspadowy lub naczółkowy,
symetryczny o kącie nachylenia połaci 40–50
stopni; kalenice główne równoległe lub styczne
do przylegających do działek ciągów komunikacji kołowej,
6.9 szerokość dojazdu od ulicy 03.KDL do minimum
trzech działek: minimalnie 8 m
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
nie ustala się
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8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
8.1 przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną,
8.2 zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych
lub półprzepuszczalnych do utwardzenia dróg
dojazdowych i miejsc postojowych,
9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefa ochrony archeologicznej, jak na rysunku
planu,
9.2 wszelkie działania inwestycyjne w obszarze
strefy archeologicznej ustalonej w pkt 9.1 należy
poprzedzić przeprowadzeniem archeologicznych
badań ratowniczych i sporządzeniem dokumentacji archeologiczno–konserwatorskiej
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
nie dotyczy
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU:
nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostępność drogowa – od ulicy lokalnej w terenie
03.KDL
13.2 parkingi:
a) dla funkcji mieszkaniowej: minimum 2 miejsca
postojowe na działce na jedno mieszkanie,
b) pod wynajem pokoi: minimum 3 miejsca postojowe na działce na 5 łóżek
c) dla gastronomii: minimum 3 miejsca postojowe
na działce na 10 miejsc konsumpcyjnych,
b) dla usług handlu, biur, gabinetów lekarskich
i pozostałych: minimum 3 miejsca postojowe
na działce na 100 m2 powierzchni sprzedaży /
użytkowej,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz
bezprzewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł
lokalnych,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami
odrębnymi,
13.10 planowane urządzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
14.1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do
zbiorników bezodpływowych,
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14.2 do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody
15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI
TERENU: 20%
16. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
16.2 zaleca się wprowadzanie gatunków drzew i
krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
16.3 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy
w barwach naturalnych materiałów budowlanych
takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne,
16.4 zalecane podziały na działki budowlane, jak na
rysunku planu,
16.5 zaleca się realizację zabudowy według jednej
koncepcji architektonicznej

– zakaz lokalizacji,
8.4 urządzenia techniczne – dopuszcza się,
8.5 zieleń dopuszcza się,
9. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI
TERENU: 0%
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
nie dotyczy
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU:
krajobrazowy szlak turystyczny łączący wsie Jackowo
i Osieki Lęborskie
12. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
nie ustala się
§6

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK Nr
EWID. 174/2, 177 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI Nr 54 WE
WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO
1. NUMER TERENU: 03
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. KLASA DROGI: KDL – ulica lokalna
4. PARAMETRY, WSKAŹNIKI I WYPOSAŻENIE
DROGI:
4.1 szerokość w liniach rozgraniczających – od 10
m do 12 m, jak na rysunku planu,
4.2 przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;
dopuszcza się przekrój ulicy bez wydzielonych
jezdni i chodnika,
4.3 dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń,
4.4 wyposażenie – chodnik z zastrzeżeniem pkt
4.2
5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
5.1 nawierzchnia jezdni brukowa do zachowania,
5.2 dopuszcza się chodnik, poszerzenie jezdni z
kostki (np.: bazaltowej, granitowej lub betonowej) w kolorze szarym lub czarnym,
6. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
6.1 zachowanie istniejącego szpaleru drzew, jak na
rysunku planu,
6.2 odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo
do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi
7. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
TERENU:
zakaz tymczasowego zagospodarowania
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
8.1 mała architektura – dopuszcza się,
8.2 nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
8.3 tymczasowe obiekty usługowo–handlowe

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej
integralne części są:
1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1),
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (załącznik nr 2),
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania (załącznik nr 3).
§7
Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu
oceny zgodności z prawem,
2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej
Gminy Choczewo.
§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Domaros
Załącznik Nr 2
do uchwały II/4/2006
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 174/2,
177 oraz części działki nr 54 we wsi Kierzkowo w gminie
Choczewo
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla działek nr ewid. 174/2, 177 oraz
części działki nr 54 we wsi Kierzkowo w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Załącznik Nr 3
do uchwały II/4/2006
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 174/2,
177 oraz części działki nr 54 we wsi Kierzkowo w gminie
Choczewo
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA
BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 3.KDL, teren istniejącej ulicy lokalnej o
docelowym przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
z dopuszczeniem przekroju ulicy bez wydzielonych
jezdni i chodnika – ok. 450 m
Realizacja finansowana z budżetu gminy
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Poz. 698, 699, 700 i 701
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Józef Gawrych
* Załącznika nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/28/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001
roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się drodze gminnej oznaczonej numerami
działek nr 159/29, 160/10, położonej w miejscowości
Kobylnica nazwę:
„ ul. Stanisława Kądzieli ”
§2
Położenie drogi, o której mowa w § 1 określa mapka
sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały*.
§3

UCHWAŁA Nr III/29/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się drodze gminnej oznaczonej numerami
działek nr 160/9, 160/7, 160/11, 159/11, 159/8, 159/10
położonej w miejscowości Kobylnica nazwę:
„ ul. Kosynierów ”
§2
Położenie drogi, o której mowa w § 1 określa mapka
sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały*.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kobylnica.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kobylnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Józef Gawrych
* Załącznika nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr V/41/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
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.1)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635) uchwala się, co następuje:
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§1

§5

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze
inkasa.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.

§2

§6

Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej, wymienionych w załączniku do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§3
Za czynności inkasenta ustala się miesięczne wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem do uchwały. Za podstawę
do naliczenia wynagrodzenia przyjmuje się wysokość
pobranej i wpłaconej przez inkasenta opłaty skarbowej
za dany miesiąc.
§4
Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania opłaty
skarbowej określa umowa zawarta z inkasentem opłaty
skarbowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

Załącznik
do uchwały Nr V/41/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Lp.
1)

2)

3)

Inkasent
Starostwo Powiatowe w
Bytowie
ul. 1-goMaja 15
77-100 Bytów

Bank Spółdzielczy
W Bytowie

Bank PEKAO SA
I Oddział w Bytowie

Punkt poboru opłaty skarbowej

Wynagrodzenia
z tytułu inkaso

- Starostwo Powiatowe
ul. 1-go Maja 15
77-100 Bytów
- Oddział Zamiejscowy
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1
- Punkt Kasowy
ul.1-go Maja 16
siedziba Urzędu Skarbowego
w Bytowie
- Oddział Banku w Bytowie
ul. Bauera 3
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UCHWAŁA Nr IV/54/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/06 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa opłaty skarbowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co
następuje:

6%

6%
1,6 %

0,08 % nie mniej
niż 3 zł miesięcznie

1) Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie w drodze inkasa
przez pracownika – inspektora do spraw księgowości
budżetowej zwanego dalej inkasentem,
2) kasie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Gniewie w drodze inkasa przez pracownika kasy księgową
kasjera zwanego dalej inkasentem.”
§2
Pozostała treść uchwały Nr III/38/06 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w
drodze inkasa opłaty skarbowej nie ulega zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.

§1

§4

§ 1 uchwały Nr III/38/06 Rady Miejskiej w Gniewie z
dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
opłaty skarbowej otrzymuje brzmienie:
„Pobór opłaty skarbowej jest dokonywany w:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego
2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński
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UCHWAŁA Nr IV/25/2007
Rady Gminy Lipusz
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych od
mieszkańców Gminy Lipusz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn.tekst w
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zmianami/,
w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym /Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 wraz z
późn. zmianami/, art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 wraz z późn.
zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z
późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Lipusz uchwala,
co następuje:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r Nr 142,
poz. 1591, 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. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128), oraz art. 10, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (1) (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2007 r (M. P. z 2006 r.
Nr 72, poz. 721), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006r Nr 75, poz. 758), Rada Gminy Nowa
Karczma uchwala co następuje:
§1

Inkasentami podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od posiadania psów w sołectwach gminy
ustanawia się sołtysów wsi.

1. W § 1 ust. 1 pkt. 5 litera d otrzymuje nowe brzmienie:
d) nie mniej niż 31 ton – mniej niż 36 ton
1.953,72 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt. 5 dodaje się literę „ e „ w brzmieniu:
e) nie mniej niż 36 ton
2.310,00 zł.
3. W § 1 ust. 1 pkt. 6 litera d otrzymuje nowe brzmienie:
d) nie mniej niż 31 ton – mniej niż 36 ton 1.953,72 zł.
4. W § 1 ust. 1 pkt. 6 dodaje się literę „e „ w brzmieniu:
e) nie mniej niż 36 ton
2.310,00 zł.

§3

§2

§1
Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej w
formie inkasa.
§2

Inkasentem opłaty targowej ustanawia się Panią Patrycję Spierewka zam. w Lipuszu.
§4
Uchwała obowiązuje od roku podatkowego 2007.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14–tu dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer
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UCHWAŁA Nr V/22/2007
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 2 lutego 2007 r.
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr III/8/2006 Rady
Gminy Nowa Karczma z dnia 15 grudnia 2006 roku

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wołoszyk
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 r.),
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 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 w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Dz.U. z 2004r Nr 96, poz. 959).
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UCHWAŁA Nr 32/V/2007
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 1 lutego 2007 r.

UCHWAŁA Nr IV/24/2007
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla
inkasenta.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635)
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
roku–Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2005 roku, Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej określonych w art. 1 w/w ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności dokonywane przez lub w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Gdańskim.
§2
Ustala się inkasenta poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa–Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim – za czynności dokonywane przez lub w Starostwie
Powiatowym.
§3
Za pobór opłaty skarbowej ustala się wynagrodzenie
dla inkasenta w wysokości 2% pobranej i terminowo
odprowadzonej opłaty.
§4
Inkasent pobierający opłatę odprowadza ją, co najmniej
raz w tygodniu oraz najpóźniej ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca za dany miesiąc.
§5
Szczegółowe zasady poboru, rozliczania i terminy
wpłat pobranych opłat oraz rodzaj druków stosowanych
przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta
między Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański,
a inkasentem.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uchwala się, co
następuje:
§1
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze
inkasa.
2. Opłatę skarbową pobiera się zgodnie z właściwością
miejscową określoną w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości określonej
w załączniku do tej ustawy.
3. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego:
1) kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw
wymiaru podatków i opłat.
4. Pobór opłaty skarbowej dokumentowany jest za
pomocą druków ścisłego zarachowania. Dystrybucją
druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do
poboru opłaty skarbowej zajmuje się Referat Finansowy Urzędu Miejskiego.
5. W druku, o którym mowa w ust. 4, inkasent zobowiązany jest szczegółowo określić dane wpłacającego
oraz przedmiot, od którego dokonywana jest opłata
skarbowa.
6. Opłata skarbowa podlega przekazaniu w całości na
rzecz Gminy Miejskiej Skórcz w okresach tygodniowych, w ostatnim dniu roboczym tygodnia.
7. Podmioty, o których mowa w ust. 3, otrzymują wynagrodzenie z tytułu prowadzenia inkasa opłaty skarbowej w wysokości 5% pobranych opłat skarbowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
A. Laskowski
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UCHWAŁA Nr V/24/2007
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 2 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków
transportowych
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 Dz. z 2001r Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.) oraz pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października
2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Rzeczenica Uchwala co
następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych
od:
1) 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 posiadających trzy osie:
— powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton – 1.119,00zł.
— od 40 ton – 1.547,06zł.
2) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton posiadających trzy osie:
— powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton – 1.548,00zł.
— od 40 ton – 2.288,44zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewoniczący
Rady Gminy
Zygmunt Wilczyk
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UCHWAŁA Nr LV/343/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach.

Na podstawie art,18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z
2002 r. nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. nr 62 poz. 58,
Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984 i nr 214,poz. 1806,
Dz. U.z 2003 nr 80,poz. 717 i nr 162.poz..1568,Dz, U,z
2004r Dz.U.2002 nr 153.poz. 1271,nr 102,poz. 1055,
nr 116,poz. 1203,nr214,poz. 1806, nr 153,poz.
1271, z 2003 r. nr 80,poz. 717 i nr 162,poz. 1568, z
2004 nr 102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203 i nr 167,
poz. 1759, z 2005 nr 172,poz. 1441 i nr 175,poz. 1457
oraz z 2006.nr17,poz. 128, oraz art. 4 ust. 1 pkt.2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.
U.z 1997 nr 9,poz. 43 z późniejszymi zmianami). Rada
Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfę określającą cenę ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały, która przedstawia się następująco:
1) Grupa I odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy T. Bielaka
w Kępicach
— cena za zamówioną moc cieplną 8.361,50zł/MW/
m–c(brutto)
— cena ciepła wynosi: 31,38 zł /GJ (brutto)
2) Grupa II odbiorcy ciepła z kotłowni w Biesowicach
— cena za zamówioną moc cieplną 9.559,70zł/MW/
m–c(brutto)
— cena ciepła wynosi: 30,45 zł /GJ (brutto)
3) Grupa III odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy Kruszka
— cena za zamówioną moc cieplną 8.583,33zł/MW/
m–c(brutto)
— cena ciepła wynosi: 38,69 zł /GJ (brutto)
4) Grupa IV odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy Leśnej
(OSiR)w Kępicach
— cena za zamówioną moc cieplną 8.677,47zł/MW/
m–c(brutto)
— cena ciepła wynosi: 38, 33zł /GJ (brutto)
5) Grupa V odbiorcy ciepła z kotłowni w Barcinie
— cena za zamówioną moc cieplną 10.813,64zł/MW/
m–c(brutto)
— cena ciepła wynosi: 35,25zł /GJ (brutto)
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu
Energetyki Cieplnej w Kępicach.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2006
i obowiązuje do dnia 30.09.2007 oraz podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Piotr Bućko
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Załącznik
do Uchwały Nr LV/343/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 14.09.2006 r.
Taryfa dla ciepła
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 cen i stawek
opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i 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 i 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),
— Zakład Energetyki Cieplnej 77–230 Kępice ul. T. Bielaka 8przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach, zwane
dalej: ZEC Kępice
— 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,
— węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
— grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt,
— 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
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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 odebrana 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:
np.
— źródło ciepła 1, zainstalowana moc cieplna dla tego
źródła nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Kępicach przy ul. T. Bielaka 8, w którym wytwarzane ciepło
pochodzi ze spalania biomasy.
— źródło ciepła 2, zainstalowana moc cieplna dla tego
źródła nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Biesowicach w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze
spalania biomasy.
— źródło ciepła 3, zainstalowana moc cieplna dla tego
źródła nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Kępicach przy ul. Kruszka, w którym wytwarzane ciepło
pochodzi ze spalania oleju opałowego.
— źródło ciepła 4, zainstalowana moc cieplna dla tego
źródła nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Kępicach przy ul. Leśna 2 (OSIR), w którym wytwarzane
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.
— żrodlo ciepła 5, zainstalowana moc cieplna dla tego
źródła nie przekracza 5 MW, zlokalizowane we wsi
Barcino, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze
spalania oleju opałowego
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CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło.
ZEC Kępice prowadzi działalność gospodarczą w
zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
GRUPA I
– odbiorcy, którym ciepło wytwarzane jest
w źródle ciepła 1 kotłownia Bielaka w której moc zainstalowana nie przekracza 5 MW, ciepło dostarczane jest do
instalacji odbiorczych w obiektach poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez ZEC
Kępice. (o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego).
GRUPA II – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane jest w
źródle ciepła 2 kotłownia Biesowice w której moc zainstalowana nie przekracza 5 MW, ciepło dostarczane jest

do instalacji odbiorczych w obiektach poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez
ZEC Kępice. (o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego).
GRUPA III – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane jest
w źródle ciepła 3 kotłownia Kruszka, dostarczane jest
poprzez wewnętrzne instalacje odbiorcze w obiektach
należące do odbiorców i przez nich eksploatowane. (o
których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego).
GRUPA IV – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane jest w
źródle ciepła 4 kotłownia OSIR, dostarczane jest poprzez
wewnętrzne instalacje odbiorcze w obiektach należące do
odbiorców i przez nich eksploatowane. (o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego).
GRUPA V – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane jest
w źródle ciepła 5 kotłownia Barcino, dostarczane jest
poprzez wewnętrzne instalacje odbiorcze w obiektach
należące do odbiorców i przez nich eksploatowane. (o
których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego).

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.
4.1.

Bazowe ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców I
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
Grupa odbiorców II
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
Grupa odbiorców III
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
Grupa odbiorców IV
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.
Grupa odbiorców V
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

j.m.
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ

NETTO
6853,69

BRUTTO*
8361,50

25,72

31,38

NETTO
7835,82

BRUTTO*
9559,70

24,96

30,45

NETTO
7035,52

BRUTTO*
8583,33

31,71

38,69

NETTO
7112,68

BRUTTO*
8677,47

31,42

38,33

NETTO
8863,64

BRUTTO*
10813,64

28,89

35,25
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CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania prze ZEC Kępice 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) nie legalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek
opłat.
6.1.Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie ZEC
Kępice wprowadza do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia
podjęcia stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
6.2.Każdorazowo o zmianie cen i stawek opłat odbiorcy
zostaną poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.
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UCHWAŁA Nr LV/353/2006
Rady Miejskiej W Kępicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny określającej wartość nieruchomości zabudowanej, położonej w Bronowie, gm. Kępice, zbywanej
na cele mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z
2002 nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 nr 62 poz. 558,
Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 nr 214
poz. 1806,nr 153, poz. 1271,z 2003 r. nr 80, poz. 717
i nr 162, poz. 1568, z 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116,
poz. 1203 i nr167,poz. 1759, z 2005 nr 172,poz. 12441
i nr 175,poz. 1457 z 2006 nr 17,poz. 128.) oraz art. 68
ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.:
Dz.U. z 2004 r. nr 281, poz. 2782; Dz.U. z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087; Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z
2005 r. Nr 175, 1459 i Dz.U. z 2000 r. Nr 6 poz. 70)), Rada
Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Piotr Bućko

710
UCHWAŁA Nr LV/346/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zmian do uchwały nr VII/66/2003 z dnia
3.04.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, Dz. U.
z 2002 r. nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984,nr 214,poz.
1806,nr 153,poz. 1271, z 2003 r. nr 80,poz. 717 i nr
162,poz. 1568, z 2004 nr 102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203
i nr 167,poz. 1759, z 2005 nr 172,poz. 1441 i nr 175,poz.
1457 oraz z 2006 nr17,poz. 128 Rada Miejska w Kępicach
uchwala, co następuje:
§1
W rozdziale III Statutu Gminy stanowiącym załącznik
do uchwały nr VII/66/2003 x dnia 3.04.2003 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy dodaje się w § 37 w punkcie 2
podpunkt 8) o treści:
„załącznikiem do protokołu jest nośnik magnetyczny
(płyta CD) obrazująca cały przebieg posiedzenia„
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Piotr Bućko
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UCHWAŁA Nr LVI/356/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 5 października 2006 r.

§1

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kepice

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza
Kępic bonifikaty w wysokości 95% od ceny określającej wartość nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow.
0,22 ha, położonej w Bronowie, zbywanej na cele
mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej dla Władysława i Ireny Błaszków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust.
1 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591, Dz.U. z
2002 nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 nr 62 poz. 558,
Dz.U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 nr 214 poz.
1806, Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 nr 162
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poz. 1568, Dz.U. z 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. z
2004 nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 nr 116 poz. 1203,
Dz.U. z 2004 nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 nr 172
poz. 1441, Dz.U. z 2005nr 175 poz. 1457) oraz art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 nr 132,
poz. 622, Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 770, Dz.U. z
1997 nr 60 poz. 369, Dz.U. z 2000 nr 22 poz. 272,
Dz.U. z 2001 nr 100 poz. 1085, Dz.U. z 2001 nr 154
poz. 1800, Dz.U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 nr 7
poz. 78, Dz.U. z 2004 nr 96 poz. 959, Dz.U. z 2004 nr 173
poz. 1808, Dz.U. z 2005 nr 85 poz. 729, Dz.U. z
2005 nr 175 poz. 1458, Dz.U. z 2005 nr 180 poz. 1495),
w związku z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2005 nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kępicach uchwala co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kępice w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kępice”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.
§3
Traci moc Uchwala Nr ˙XXXV/148/97 Rady Miejskiej w
Kępicach z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kępice.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Przekazanie postanowień Regulaminu do wiadomości
mieszkańców nastąpi w sposób zwyczajowo przyjęty,
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Eugeniusz Wiśniewski
Załącznik
do Uchwały Nr LVI/356/06
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 5 października 2006 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
I. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
1. ustawie u.c.p. – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 13 września1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (jednolity tekst w Dz. U. z

2005 roku Nr 236 poz. 2008);
2. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami);
3. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
4. odpadach komunalnych – rozumie się przez to
odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy
o odpadach;
5. stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje
i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków
służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia;
6. właścicielach nieruchomości – należy przez to
rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby
władające nieruchomością na podstawie innego
tytułu prawnego zobowiązane do realizowania
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i
porządku;
7. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez
to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
8. odpady roślinne – rozumie się przez to odpady
powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania
publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz
gromadzone selektywnie odpady pochodzenia
roślinnego z targowisk i cmentarzy;
9. zwierzęta – ptaki domowe – rozumie się przez to
zwierzęta i ptaki utrzymywane w celach hobbystycznych w obrębie posesji (podwórza, ogrodu,
itp.) i mieszkaniach;
10. zwierzęta – ptaki hodowlane – rozumie się przez
to zwierzęta i ptaki utrzymywane w celach zarobkowych (produkcyjnych).
II. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt. 3–8 są
zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1
pkt. 1–2.
§2
I. Zasady niniejsze obowiązują:
1. właścicieli nieruchomości, najemców i prowadzących działalność gospodarczą (handlową, gastronomiczną, produkcyjną, rozrywkową itp.);
2. kierowników budów;
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji
publicznej;
4. wszystkich korzystających z terenów, do których
tytuł prawny ma gmina.
II. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz.
388 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany.
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ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości

§4

§3
I.
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Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego
stanu sanitarno – higienicznego.
II. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na
odpady na terenie nieruchomości, należy poddać
segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie
odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych
nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub
unieszkodliwienia.
III. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych,
nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura, odpady plastikowe, szkło) należy
umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego
celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do
segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach
na terenie gminy Kępice; do czasu rozmieszczenia
stosownych pojemników na makulaturę należy oddawać ją w ramach zbiórki makulatury w szkołach lub
innych placówkach.
IV. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów
komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki
surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj
frakcji opisanej na pojemniku.
V. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy
gromadzić odrębnie w sposób określony programem
ich selektywnej zbiórki.
VI. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty,
wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie
drzew, przycięte krzewy) w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela
nieruchomości podlegają wywozowi tych odpadów na
gminne wysypisko w m. Obłęże.
VII. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach
komunalnych gospodarstw domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać
z powstających odpadów komunalnych. Odpady te
należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać
do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te
odpady rozmieszczonych na terenie gminy Kępice.
VIII.Odpady wielkogabarytowe (meble, wymienione drzwi,
ramy okienne itp.) należy w dni wyznaczone przez
urząd zgromadzić w określonym miejscu w danej
miejscowości w gminie Kępice.
IX. Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych,
wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na ten cel
lub wywieść do miejsc wskazanych przez urząd.
X. Nieczystości ciekłe, w przypadku braku kanalizacji
wiejskiej, należy gromadzić w szczelnym zbiorniku
bezodpływowym okresowo opróżnianym, nieczystości
ciekłe wywozić do oczyszczalni, punktu zrzutu ście-

I.

Obowiązek utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości
powinien być realizowany w szczególności przez:
1. oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w
odpowiednim miejscu czytelnych tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości;
2. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórza, przejścia, bramy, zieleńce, itp.)
oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości
bezpośrednio do nich przyległych;
3. usuwanie zanieczyszczeń (zamiatanie, zbieranie,
zmywanie) z części przeznaczonych do wspólnego
użytku w budynkach wielolokalowych, np.: korytarze, klatki schodowe, strychy, itp.;
4. pielęgnowanie zieleńców i kwietników (koszenie i
grabienie trawników, odchwaszczanie);
5. usuwanie suchych drzew i krzewów – po uprzednim
uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej Burmistrza Kępic, pozyskane drewno można dostarczyć do Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach;
6. utrzymanie we właściwym stanie technicznym
i estetycznym elewacji obiektów budowlanych i
ogrodzeń nieruchomości.
II. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu,
błota lub innych zanieczyszczeń powinien być
realizowany przy zachowaniu bezpieczeństwu ludzi
poprzez:
1. odgarnięcie śniegu, lodu, lub błota w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;
2. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek
lub inne materiały użyte do tych celów należy
uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania;
3. uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników i ich
ułożenie w pryzmy tam, gdzie jest to możliwe, w
sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów, gromadzenie ich w pojemnikach do tego
celu przeznaczonych (jeżeli są ustawione) lub na
posesjach przydomowych / np. własny ogródek /;
4. nie zgarnianie śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i składania pod
drzwiami.
§5

I.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się
tereny lub obiekty służące do użytku publicznego,
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w
obiektach pojemników na odpady i ich opróżnianie z
częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
II. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy
z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz w
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odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej
– przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.
§6
Na nieruchomościach lub ich częściach takich, jak
chodniki, podwórka, zieleńce dopuszcza się:
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
może być prowadzone wyłącznie wodą bez środków
myjących tj. środków chemicznych stosowanych do
mycia karoserii samochodowych i nie może powodować zanieczyszczenia miejsca mycia pojazdu.;
2. Mycie pojazdów samochodowych wodą wraz ze środkami myjącymi tylko w przypadku, gdy osoba myjąca
posiada tytuł prawny do miejsca mycia pojazdu, a
nieczystości ciekłe odprowadzane będą wyłącznie
do kanalizacji sanitarnej.;
3. Zakazuje się spalania odpadów nieorganicznych.
ROZDZIAŁ 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
§7
I.
II.
III.
IV.

V.

Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się: pojemniki, worki i kosze na
śmieci.
Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o
pojemności od 110 litrów do 10000 litrów
Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach
publicznych służą kosze uliczne o pojemności powyżej 20 litrów.
Ilość niezbędnych pojemników o określonych pojemnościach, w jaką powinna być wyposażona nieruchomość określa się w oparciu o średnią ilość odpadów
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, liczbę stałych mieszkańców nieruchomości oraz
wymaganą częstotliwość opróżniania określoną w
rozdziale 4, § 1 przedmiotowego regulaminu.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez
zakład będący podmiotem posiadającym zezwolenie
na wykonywanie usług, usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych i dowodów płacenia za ich
składowanie. Dokumenty należy przechowywać przez
2 lata.
§8

O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości
pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.
§9
I.
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Pojemniki należy ustawiać:
1. w granicach nieruchomości lub bezpośrednio
przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego
wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych

miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, posiadającym równą i
utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed
zbieraniem się wody i błota;
2. w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorstwa
wywozowego w czasie ustalonym w umowie o
odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę
ludzi, budynków bądź pojazdów; dotyczy to także
dostępu do urządzeń służących do gromadzenia
nieczystości ciekłych;
3. w miejscu nie powodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości
lub osób trzecich.
II. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania
pojemników na odpady komunalne we właściwym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a
w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co
najmniej raz na kwartał dezynfekowaniu.
III. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
IV. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania
odpadów określonych w niniejszym regulaminie;
szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów
powinny zostać ustalone w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym.
§ 10
I. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także
odpadów z działalności gospodarczej.
II. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych, w tym także odpadów
roślinnych.
III. Obowiązki określone w pkt 1–2 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady, ustawianych
na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
§ 11
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane
jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 12
Wywóz odpadów winien odbywać się z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu pojemników, rozkładowi
odpadów w terminach uwzględniających aktualną sytuację (warunki atmosferyczne, przewidywaną chwilową
wielkość produkcji, obłożenie miejsc noclegowych itp.)
oraz uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.
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§ 13
I.

Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości:
1. komunalnych drobnych
a) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż
raz w miesiącu;
b) dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie rzadziej
niż raz w miesiącu;
c) dla obiektów gastronomii nie rzadziej niż raz w
tygodniu;
2. selektywnie zbieranych – w sezonie letnim przynajmniej 1 raz w tygodniu w miejscowościach
wypoczynkowych, w pozostałych miejscowościach
na telefoniczne zgłoszenie przez sołtysa;
3. nieczystości ciekłych – z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i
wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4. odpady wielkogabarytowe – zgodnie z ustaleniami
w rozdziale 3, § 11 przedmiotowego regulaminu;
5. odpady z worków na śmieci – w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.
II. Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych drobnych,
należy zamówić ustawienie dodatkowych pojemników
bądź zwiększyć częstotliwość wywozu. Zgłoszenia
dokonuje właściciel nieruchomości do przedsiębiorstwa wywozowego łącznie z zobowiązaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.
III. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz
pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela
nieruchomości a ich eksploatacja i opróżnianie prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,
przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.
ROZDZIAŁ 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
na składowisku odpadów

ROZDZIAŁ 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16
I.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów
i innych zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
w tym w szczególności do nie pozostawiania ich bez
dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź
na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia.
II. Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania ich
do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny
dla człowieka lub zwierzęcia.
§ 17
I.

Na terenach służących do użytku publicznego psy
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem,
że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
II. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez
przewoźnika.
III. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt
do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika
z wyraźnegooznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).
IV. Właściciel budynku zamieszkania zbiorowego w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej odnośnie
hodowli zwierząt–ptaków domowych w mieszkaniach
i na tereniezwiązanym z budynkiem ustali w porozumieniu z Burmistrzem Gminy regulamin w zakresie
hodowli w/w zwierząt.
§ 18
I.

§ 14
Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów nie więcej niż 75% wagowo
ustalonej masy.

II.
III.

ROZDZIAŁ 6
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości wynikające z
gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Nie ustala się innych wymagań w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości, które wynikałyby z gminnego planu gospodarki odpadami.

IV.
V.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do
usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń
na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a
także na terenach nieruchomości służących do użytku
publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery,
zieleńce itp.
Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i
innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.
Psy obronne, groźne i używane do pilnowania nieruchomości należy zabezpieczyć przed przypadkowym
wydostaniem się na zewnątrz nieruchomości.
Poruszające się po terenie gminy psy bez opiekuna
będą traktowane jako bezpańskie.
Bezpańskie psy będą sukcesywnie wyłapywane i
umieszczane w schronisku dla zwierząt. Psy umieszczone w schronisku właściciel może odebrać w terminie 7 dni po opłaceniu ustalonych przez kierownika
schroniska, opłat za przewóz i przechowywanie oraz
po okazaniu dowodu szczepienia.
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VI. Padłe zwierzęta powinny być zbierane przez właścicieli i dostarczane do unieszkodliwienia na koszt
właściciela do zakładu utylizacji padliny
Informacji dotyczących adresów zakładów unieszkodliwiania udziela Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Kępicach.
ROZDZIAŁ 8
Wymagania utrzymania zwierząt – ptaków hodowlanych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19
Dopuszcza się utrzymanie zwierząt – ptaków hodowlanych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
pomieszczeniach wyłącznie przeznaczonych do tego celu
i usytuowanych w sposób nie powodujący uciążliwości z
tego tytułu dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości oraz nieruchomości przyległych.
ROZDZIAŁ 9
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20
I.

Ustala się następujące terminy przeprowadzania
powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy
Kępice:
1. I–szy termin: od 15 marca do 15 kwietnia każdego
roku,
2. II–gi termin: od 15 września do 15 października
każdego roku.
II. O terminie akcji deratyzacji będzie każdorazowo informować obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kępicach oraz na tablicach
ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie gminy.
§ 21
I.

Do obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie
deratyzacji należy w szczególności:
1. powiadomienie mieszkańców o terminach prowadzonej akcji deratyzacji; wywieszenie znaków
ostrzegawczych; poinstruowanie mieszkańców o
obowiązkach i sposobie postępowania w trakcie
trwania akcji;
2. trzymanie w zamknięciu zwierząt domowych,
pouczanie dzieci o skutkach zatrucia i nie pozostawiania ich bez opieki.
II. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są
do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości
poprzez zlecenie tych czynności specjalistycznym
firmom deratyzacyjnym w terminie wskazanym przez
Burmistrza Kępic.
III. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji deratyzacji
ponosi właściciel nieruchomości.
§ 22
W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Burmistrz Kępic może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji
w każdym innym terminie.

ROZDZIAŁ 10
Odpowiedzialność karna
§ 23
Naruszenie obowiązków zawartych w powyższych
przepisach powoduje odpowiedzialność karną. Postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń.
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UCHWAŁA Nr LVI/359/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/288/2006 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Kępice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r nr 142,poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 nr 23
poz. 220,Dz.U.z 2002 nr 62 poz. 558,Dz.U. z
2002 nr 113 poz. 984 i nr 214,poz. 1806,z 2003 r.nr 80,
poz. 717,nr162,poz. 1568, z 2004 nr 102,poz. 1055,
nr 116,poz. 1203,z 2002 r nr 153,poz. 1271 i nr 214,
poz. 1806 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z
2001r nr 72,poz. 747) Rada Miejska w Kępicach uchwala
co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr XLIV/288/2006 z dnia
16.02.2006 wprowadza się następujące zmiany:
§ 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:” w przypadku poboru
wody z ujęć odbiorcy ilość ścieków wprowadzonych
do urządzeń przedsiębiorstwa ustala się na podstawie
wskazań wodomierza lub innego urządzenia pomiarowego zainstalowanego przez przedsiębiorstwo.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.
§3
Traci moc zapis § 24 ust. 2 uchwały nr LII/332/2006
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 czerwca 2006 w
sprawie zmiany uchwały nr XLIV/288/2006 w sprawie
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Eugeniusz Wiśniewski
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§3

UCHWAŁA Nr IV/ 27/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie poboru opłaty skarbowej, wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia z tytułu inkasa tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm oraz art. 8 ust. 2 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze
inkasa.
2. Opłatę skarbową można uiścić u inkasentów, którymi
wyznacza się:
— pracownika Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie
— pracownika Urzędu Morskiego we Władysławowie
— pracownika Urzędu Celnego we Władysławowie.
3. Szczegółowe zasady poboru i rozliczania określa
każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem
Miasta a inkasentem.
§2
Za pobieranie opłaty skarbowej, inkasenci otrzymują
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 4% kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
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ZARZĄDZENIE Nr 1/2007
Starosty Słupskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Sławomir Ziemianowicz
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ZARZĄDZENIE Nr 2/2007
Starosty Słupskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańców w domach pomocy społecznej
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593.) zarządza się co następuje:
§1
Ustala się na wniosek dyrektorów domów pomocy
społecznej miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w
2007 r. w następującej wysokości:
a) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
1.975,00 zł
b) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
1.973,00 zł
c) w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku
2.067,00 zł
d) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
1.748,00 zł
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Słupsku.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Sławomir Ziemianowicz

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej

716

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593) zarządza się co następuje:

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
z dnia 4 stycznia 2007 r.
Nr WCC/286I/164/W/OGD/2007/KG i
Nr PCC/299F/164/W/OGD/2007/KG
W dniu 4 stycznia 2007 r. na wniosek Przedsiębiorcy:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.
o. z siedzibą w Gdyni (Przedsiębiorca), Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki (Prezes URE) postanowił zmienić
przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorcy, określony
w koncesjach na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie
i dystrybucję ciepła.

§1
Ustala się miesięczny koszt utrzymania dziecka w
2007 r. w niepublicznej wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej „Domy dla Dzieci” w Ustce i w
Słupsku w kwocie 2001,00 zł,
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Słupsku.
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Uzasadnienie
Decyzją z dnia 22 października 1998 r. Nr WCC/
286/164/U/OT1/98/SA, zmienioną decyzjami: z dnia
28 sierpnia 2000 r. Nr WCC/286B/164/W/3/2000/MJ, z dnia
24 września 2001 r. Nr WCC/286C /164/W/3/2001/BK,
z dnia 23 sierpnia 2002 r. Nr WCC/286D/164/W/OGD/
2002/MS, z dnia 25 marca 2003 r. Nr WCC/286E/164/
W/OGD/2003/KK, z dnia 26 lutego 2004 r. Nr WCC/286F
/164/W/OGD/2004/KC, sprostowaną postanowieniem z
dnia 29 marca 2005 r. Nr WCC/286G/ 164/W/OGD/2005/
SK oraz z dnia 24 marca 2006 r. Nr WCC/286H/164/W/
OGD/2006/DJ, udzielono Przedsiębiorcy koncesją na
wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 października
2008 r. Natomiast decyzją z dnia 22 października 1998 r.
Nr PCC/299/164/U/OT1/98/SA, zmienioną decyzjami: z dnia
30 grudnia 1998 r., Nr PCC/299A /164/U/OT1/98/SA, z dnia
28 sierpnia 2000 r. Nr PCC/299B/ 164/W/3/2000/MJ, z
dnia 24 września 2001 r. Nr PCC/299C/164/ W/3/2001/
BK, z dnia 23 sierpnia 2002 r. Nr PCC/299D/ 164/W/OGD/
2002/MS oraz z dnia 25 marca 2003 r. Nr PCC/299E/
164/W/OGD/2003/KK, udzielono Przedsiębiorcy koncesją na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia
31 października 2008 r.
Pismem z dnia 23 listopada 2006 r., Przedsiębiorca
wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku
z likwidacją źródła ciepła wraz z siecią ciepłowniczą zlokalizowaną przy Al. Zwycięstwa 96 w Gdyni oraz przekazaniem do eksploatacji Wspólnocie Mieszkaniowej źródła
ciepła zlokalizowanego w Sopocie przy Al. Niepodległości
639. W efekcie tych zmian łączna zainstalowana moc
źródeł ciepła eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo
zmniejszy się z wielkości 97,41 MWt do 88,49 MWt.
Prezes URE uwzględnił wnioski Przedsiębiorcy w całości, z uwagi na fakt, iż zaszły zmiany w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanej
z wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją
ciepła.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku
z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes URE postanowił:
1. zmienić decyzją z dnia 4 stycznia 2007 r. Nr WCC/
286I/164/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą decyzję z dnia 22 października 1998 r. Nr WCC/286/164/
U/OT1/98/SA,
2. zmienić decyzją z dnia 4 stycznia 2007 r. Nr PCC/
299F/164/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą
decyzję z dnia 22 października 1998 r. Nr PCC/299/
164/U/OT1/98/SA.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
Gdańsk dnia 4 stycznia 2007 r.
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Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
z dnia 29 stycznia 2007 r.
Nr WCC/69H/384/W/OGD/2007/KG i
Nr PCC/76E/384/W/OGD/2007/KG
W dniu 29 stycznia 2007 r. na wniosek Wspólnego
Przedsiębiorstwa „PROMEX” sp. j. T. Ciarkowski, M.
Czechowski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Przedsiębiorcy), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes
URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności
Przedsiębiorcy, określony w koncesjach na wytwarzanie
ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/
U/2/98/BK, zmienioną decyzjami: z dnia 7 lutego 2001 r.
Nr WCC/69A/384/W/3/2000/RW, z dnia 18 marca
2002 r. Nr WCC/69B /384/W/3/2002/MJ, z dnia 24 lutego
2003 r. Nr WCC/69C/384/W/OGD/2003/JG, z dnia
16 grudnia 2003 r. Nr WCC/69D/384/W/OGD/2003/SK, z
dnia 7 września 2004 r. Nr WCC/69E /384/W/OGD/2004/
DJ, z dnia 8 grudnia 2004 r. Nr WCC/69F/384/W/OGD/
2004/AR oraz z dnia 4 listopada 2005 r. Nr WCC/69G/
384/W/OGD/2005/KC, udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 30 września
2008 r. Natomiast decyzją z dnia 21 września 1998 r.
Nr PCC/76/384/ U/2/98/BK, zmienioną decyzjami: z dnia
7 lutego 2001 r., Nr PCC/76A/384/W/3/2000/RW, z dnia
18 marca 2002 r. Nr PCC/76B/384/W/3/2002/MJ, z dnia
24 lutego 2003 r. Nr PCC/76C/384/W/ OGD/2003/JG oraz
z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr PCC/76D/384/W/OGD/2003/
SK, udzielono Przedsiębiorcy koncesją na przesyłanie i
dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 września 2008 r.
Pismem z dnia 15 grudnia 2006 r., Przedsiębiorca
wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku
z zakończeniem eksploatacji źródła ciepła wraz z siecią
ciepłowniczą zlokalizowaną w Słoneczniku gm. Morąg
oraz przejęciem do eksploatacji nowego źródła ciepła
zlokalizowanego w Urzędzie Gminy w Cewicach przy
ul. Witosa 16.
Prezes URE uwzględnił wnioski Przedsiębiorcy w całości, z uwagi na fakt, iż zaszły zmiany w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanej
z wytwarzaniem ciepła oraz przesyłaniem i dystrybucją
ciepła.
W toku postępowania uwzględniono również wniosek
Przedsiębiorcy o zmianę koncesji poprzez wpisanie
zamiast numeru statystycznego REGON numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes URE postanowił:
1. zmienić decyzją z dnia 29 stycznia 2007 r. Nr WCC/
69H/384/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą decyzję z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/U/2/
98/BK,
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2. zmienić decyzją z dnia 29 stycznia 2007 r. Nr PCC/
76E/384/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą decyzję z dnia 21 września 1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/
BK.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
Gdańsk dnia 29 stycznia 2007 r.

KG swoją wcześniejszą decyzję z dnia 12 listopada
1998 r. Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
Gdańsk dnia 9 stycznia 2007 r.

719
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Informacja o decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Nr WCC/596D/423/W/OGD/2007/KG
z dnia 9 stycznia 2007 r.
W dniu 9 stycznia 2007 r. na wniosek Przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC – PEC” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/596/423/
U/OT1/98/AR, zmienioną decyzjami: z dnia 24 września
2001 r. Nr WCC/596A/423/W/3/2001/BK, z dnia 29 października 2002 r., Nr WCC/596B/423/W/OGD/2002/CW
oraz z dnia 23 sierpnia 2006 r. Nr WCC/596C/423/W/
OGD/2006/JM udzielono Zakładowi Energetyki Cieplnej
„SPEC – PEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kartuzach, koncesji na wytwarzanie ciepła
na okres do dnia 30 listopada 2008 r.
Pismem z dnia 20 listopada 2006 r. uzupełnionym
pismami z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz z dnia 12 grudnia
2006 r. Przedsiębiorca wniósł o zmianę wydanej koncesji
na wytwarzanie ciepła w związku ze sprzedażą Wspólnocie Mieszkaniowej źródła ciepła K–6 zlokalizowanego
w budynku Wspólnoty przy ul. 3 Maja w Kartuzach oraz
modernizacją dwóch źródeł ciepła polegającą na zainstalowaniu w źródle ciepła K–2 w Dzierżążnie, kotła
grzewczego dla potrzeb ciepłej wody o mocy 0,15 MWt
zaś w źródle K–7 w Brodnicy Górnej, kotła grzewczego
o mocy 0,05 MWt.
Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorcy w całości, z uwagi na fakt, iż zaszły zmiany w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanej
z wytwarzaniem ciepła.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z
art. 30, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.) Prezes URE postanowił zmienić decyzją z
dnia 9 stycznia 2007 r. Nr WCC/596D/423/W/OGD/2007/

Poznań, 31 stycznia 2007 r.
PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO–4210–64(4)/2006/2007/9356/II/MJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i
3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217) oraz w związku z art. 104 ustawy z 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, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 13 grudnia 2006 r. L. dz. ZEC–Z–TGP–
651–72–1/06 uzupełnionego pismem z 8 stycznia 2007 r.
L. dz. ZEC–Z–TGP–651–12–1/2007, Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki
Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC
„Zachód” z siedzibą w Biedrusku posiadającej numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 526–103–81–22 zwanej
dalej „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na
okres do 29 lutego 2008 r., w części dotyczącej prowadzonej przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ciepła na
terenie województwa pomorskiego.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 14 kwietnia 1999 r. na wytwarzanie ciepła
nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ ze zmianami, przesyłanie i
dystrybucję ciepła nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ ze zmianami oraz obrót ciepłem nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ ze
zmianami, 14 grudnia 2006 r. zostało wszczęte postępo-
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wanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46
ustawy – Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy –
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
należy m.in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.
Zatwierdzenie częściowej taryfy dla ciepła, wynika
ze specyfiki prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej polegającej na wytwarzaniu,
przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem w różnych
miejscowościach i wielu województwach.
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 z
9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz.
1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem
taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo
na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Ponadto stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła w
skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w źródle
zlokalizowanym w miejscowości Hel, przy ul. Steyera 7
(grupa P–1.77.3.01), do którego stosuje się obowiązek
zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 9 a
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne ustalono zgodnie z
§ 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z
wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem 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 z 10 kwietnia 1997 r. – 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 o zmianę decyzji – w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilne-
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go). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
61–569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.
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, taryfa może być wprowadzona 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.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Odziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Henryk Kanoniczak
Otrzymują:
1. Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Zachód” z siedzibą w Biedrusku, ul. Świerczewskiego 92, 62–003 Biedrusko.
2. Wojewoda Pomorski.
TARYFA DLA CIEPŁA
w części dotyczącej działalności ciepłowniczej prowadzonej na terenie województwa pomorskiego
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z 31 stycznia 2007 r.
Nr OPO–4210–64(4)2006/2007/9356/II/MJ
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217);
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z
2006 r. Nr 193 poz. 1423);
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 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);
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym;
5. sprzedawca – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
Zespół Energetyki Cieplnej Obszar ZEC „Zachód”
z siedzibą w Biedrusku, ul. Świerczewskiego 92,
62–003 Biedrusko;
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła;
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7. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
8. 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;
9. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach
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;
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w zakresie:
— wytwarzania ciepła nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z
14 kwietnia 1999 r. ze zmianami,
— przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/823/9356/W/
3/99/MJ z 14 kwietnia 1999 r. ze zmianami,
— obrotu ciepłem nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z
14 kwietnia 1999 r. ze zmianami.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono
9 grup odbiorców:
P–1.74.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Czarne, przy ulicy Świerczewskiego 1, opalanego

olejem opałowym, w którym zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.
P–1.75.4.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Gdańsk, przy ulicy Grunwaldzkiej 174, opalanego
gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje
odbiorcze.
P–1.75.4.02 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości
Gdańsk, przy ulicy Grottgera 1 E, opalanego gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza
5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.
P–1.75.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości
Gdańsk, przy ulicy Promienistej 4, opalanego olejem
opałowym, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje
odbiorcze.
P–1.75.2.02 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Gdańsk, przy ulicy Tęczowej 23, opalanego
olejem opałowym.
P–1.76.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Gdynia, przy ulicy Śmidowicza 71B, opalanego
olejem opałowym.
P–1.77.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Hel,
przy ulicy Leśnej 6, opalanego olejem opałowym, w
którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW,
bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.
P–1.77.3.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Hel,
przy ulicy Steyera 7, opalanego skroplonym gazem wysokometanowym, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne
instalacje odbiorcze.
P–1.87.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w miejscowości Smołdzino, przy ulicy Jeziornej 9, opalanego olejem opałowym,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5
MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

grupa odbiorców

P-1.74.2.01

stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
zł / MW / m-c

stawka opłaty za ciepło
zł / GJ

netto

brutto

netto

brutto

4 329,67

5 282,20

60,13

73,36
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P-1.75.4.01

5 904,32

7 203,27

38,95

47,52

P-1.75.4.02

6 546,29

7 986,47

42,28

51,58

P-1.75.2.01

7 417,16

9 048,94

59,65

72,77

P-1.75.2.02

9 104,87

11 107,94

60,38

73,66

P-1.76.2.01

10 833,06

13 216,33

58,45

71,31

P-1.77.2.01

6 582,46

8 030,60

59,42

72,49

P-1.77.3.01

13 350,94

16 288,15

39,04

47,63

P-1.87.2.01

5 102,62

6 225,20

62,83

76,65

W podanych stawkach
w wysokości 22%.

opłat

brutto

uwzględniono

CZĘŚĆ V
Zasady ustalania stawek opłat
Stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy
zostały ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz według
zasad określonych w § 11, 12, 13 ust. 1 i 20 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania stawek opłat
1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
— niedotrzymania przez sprzedawcę standardów
jakościowych obsługi odbiorców lub warunków
umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
— udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
— nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzenia zmiany stawek opłat
1. Taryfa może być wprowadzona 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.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o
rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.

podatek

od

towarów

i

usług

(VAT)

720

Poznań, 5 lutego 2007 r.
PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO–4210–61(8)/2006/2007/2794/III/AgS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i
3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217) oraz w związku z art. 104 ustawy z 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. 1188i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 24 listopada 2006 r. uzupełnionego
pismami z 12 stycznia 2007 r. i 1 lutego 2007 r., G.EN.GAZ
ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadającej statystyczny numer identyfikacji podatkowej
(NIP): 669–050–27–73, zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na
okres do 31 marca 2008 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 17 listopada 2003 r. na wytwarzanie ciepła
nr WCC/1097/2794/W/OSZ/2003/RN wraz ze zmianami,
28 listopada 2006 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46
ustawy – Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy– Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy
między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.
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 z
9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423)
zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo
w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia
taryfowego).
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z
wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem 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 z 10 kwietnia 1997 r. – 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 o zmianę decyzji – w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
61–569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.
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
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Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Odziału Terenowego
Urzedu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Henryk Kanoniczak
Otrzymują:
1. G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Obornicka 235,
60 – 650 Poznań,
2. Wojewoda Wielkopolski,
3. Wojewoda Pomorski,
4. Wojewoda Zachodniopomorski,
5. Wojewoda Śląski.
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO
DECYZJI PREZESA URE
z 5 lutego 2007 r.
nr OPO–4210–61(8)/2006/2007/2794/III/AgS
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 11233 i Nr 170, poz. 1217),
2. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 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),
3. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006
r. Nr 193, poz. 1423),
4. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
5. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
6. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
7. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
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8. 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 obliczania należności z tytułu dostarczania
ciepła,
9. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z
określonymi w odrębnych przepisach 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,
10. sprzedawca – G.EN. GAZ ENERGIA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu (G.EN.) – przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie
umowy sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
11. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji
udzielonej przez Prezesa URE w zakresie wytwarzania
ciepła – decyzja nr WCC/1097/2794/W/OSZ/2003/RN z
17 listopada 2003 r. ze zmianami.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono
jedenaście grup odbiorców:
A.1 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opa-
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lanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w miejscowości
Chociwel przy ul. Studzianki 8, dostarczanego poprzez
sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne eksploatowane przez sprzedawcę,
A.2 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w miejscowości
Biały Bór przy ul. Dworcowej 8, dostarczanego poprzez
sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne eksploatowane przez sprzedawcę,
B odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle
ciepła opalanym olejem opałowym, zlokalizowanym w
miejscowości Biały Dwór,
C odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach
ciepła opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych w
miejscowości Biały Bór,
D odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem płynnym, zlokalizowanym w miejscowości
Choczewo, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne
instalacje odbiorcze,
E odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach
ciepła opalanych gazem ziemnym, zlokalizowanych w
miejscowości Mikstat,
F odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle
ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Komorów,
G odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w miejscowości Rozewie, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne
instalacje odbiorcze,
H odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle
ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Jaraczewo,
I odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle
ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w
miejscowości Resko,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym w miejscowości
Bytom, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne
instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokośc cen i stawek opłat
1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców A.1 i A.2
1.1. Cena za zamówioną moc cieplną
roczna
rata miesięczna
zł / MW / m-c
grupa odbiorców zł / MW / rok
netto
brutto
netto
brutto
A.1
68.695,03
83.807,94
5.724,59
6.984,00
A.2
45.791,88
55.866,09
3.815,99
4.655,51
1.2. Cena ciepła
zł / GJ
grupa odbiorców
netto
brutto
A.1
38,39
46,84
A.2
30,11
36,73
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1.3. Cena nośnika ciepła
3
zł / m
grupa odbiorców
netto
A.1
16,60
A.2
16,60
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brutto
20,25
20,25

Oprócz cen zawartch w taryfie, sprzedawca będzie stosował w rozliczeniach z odbiorcami należącymi
do grupy A.1 i A.2 opłaty za usługi przesyłowe wg stawek ustalonych przez sprzedawcę zgodnie z
§ 21 w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.
2. Wysokość stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców B, C, D, E, F, G, H, I, J
2.1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
zł / MW / m-c
grupa odbiorców
netto
brutto
B
7.412,95
9.043,80
C
3.754,08
4.579,98
D
5.957,71
7.268,41
E
10.767,39
13.136,22
F
10.998,08
13.417,66
G
7.183,44
8.763,80
H
10.966,61
13.379,26
I
5.642,78
6.884,19
J
10.447,07
12.745,43
2.2. Stawka opłaty za ciepło
zł / GJ
grupa odbiorców
netto
brutto
B
57,47
70,11
C
35,46
43,26
D
91,70
111,87
E
34,76
42,41
F
33,76
41,19
G
39,40
48,07
H
32,69
39,88
I
36,00
43,92
J
36,74
44,82
W wymienionych w pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów
i usług (VAT) w wysokości 22 %.

CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej
taryfy zostały ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz
według zasad określonych w § 11,12 i § 18 – 20 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6
rozporządzenia przyłączeniowego. W przypadkach:
— niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży
ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i
dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej,
— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wska-

zań układu pomiarowo –rozliczeniowego,
— udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
— nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat
1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dziennikach
Urzędowych Województw Pomorskiego, Śląskiego,
Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o
rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
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721
ANEKS
do Porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji robót drogowych
na drogach powiatowych zawartego
w dniu 15 maja 2006 r. pomiędzy
Powiatem Słupsk a Gminą Słupsk
zawarty w dniu 16 październik 2006 r. pomiędzy:
Powiatem Słupskim, który reprezentują:
1. Zdzisław Kołodziejski – Przewodniczący Zarządu
2. Sławomir Ziemianowicz – Członek Zarządu
a
Gminą Słupsk, którą reprezentuje:
Mariusz Chmiel – Wójt Gminy Słupsk.
§1
W § 6 porozumienie dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Strony wyrażają zgodę na realizację robót dodatkowych polegających na budowie nowego odcinka chodnika
jednostronnego przy drodze powiatowej Nr 1015G Bruskowo Wielkie–Słupsk, o długości ca 200 mb, od „Kacze-

go Dołka” do istniejącego chodnika. Koszty realizacji tego
chodnika, szacowane na kwotę 43.100 zł brutto, pokryje
w całości Gmina Słupsk z własnego budżetu.”
§2
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
Porozumienia.
§3
Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Gmina Słupsk

Zarząd Powiatu w Słupsku

Wójt
Mariusz Chmiel

Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Kołodziejski

Skarbnik Powiatu
Barbara Dykier

Członek Zarządu
Sławomir Ziemianowicz
Wicestarosta
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