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Poz. 52 - 53

Poz. 52
ZARZ¥DZENIE NR 10/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 21 stycznia 2000 r.
w sprawie zmiany Zarz¹dzenia Nr 1/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z rozstrzygniêciem nadzorczym Wojewody
Zachodniopomorskiego, znak NK.2.N.0914/ 7/2000, z dnia 21 stycznia 2000 r., stwierdzaj¹cym niewa¿noæ uchwa³y Rady
Miejskiej w Mieszkowicach Nr XIII/128/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wyganiêcia mandatu radnego,
w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem Wyborczym, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W Zarz¹dzeniu Nr 1/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów
uzupe³niaj¹cych, w § 1 ustêp 1 skrela siê punkt a.
§ 2.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Poz. 53
UCHWA£A NR XIII/65/99
Rady Powiatu Wa³eckiego
z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek z napêdem motorowym na zbiornikach wodnych
w powiecie wa³eckim.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 23 ust. l ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kszta³towaniu rodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 1994 r. poz.196 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§ 1.
Wprowadza siê zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych z napêdem motorowym na jeziorach i rzekach powiatu wa³eckiego.
§ 2.
Zakaz obowi¹zuje w ci¹gu ca³ej doby, przez okres ca³ego roku.
§ 3.
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1)

Podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie chowu, hodowli i po³owu ryb, posiadaj¹cych
pozwolenie wodnoprawne do korzystania z wód do celów rybackich.

2)

Stra¿y Rybackiej, Policji, Stra¿y Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stra¿y Po¿arnej,
pracowników Wydzia³u Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa - w czasie wykonywania czynnoci zwi¹zanych
z ochron¹, utrzymaniem bezpieczeñstwa oraz wykonywaniem zadañ s³u¿bowych.

3)

Klubów i organizacji sportowych, Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Wa³czu, Centralnego Orodka Sportu
w Wa³czu w trakcie prowadzenia zajêæ treningowych, przy wykorzystaniu ³odzi motorowych wy³¹cznie do asekuracji
procesu szkolenia sportowego dyscyplin wodnych, na jeziorze Raduñ z wy³¹czeniem jeziora Dybrzno.

4)

Statku spacerowego kursuj¹cego na jeziorze Raduñ.
§ 4.

Wyznacza siê jeziora, na których dozwolone jest uprawianie sportów motorowodnych zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y
stanowi¹cym jej integraln¹ czêæ.
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§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Wa³eckiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Waldemar Bródka

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/65/99
Rady Powiatu Wa³eckiego
z dnia 18 listopada 1999 r.
Wykaz jezior, na których dozwolone jest uprawianie sportów motorowodnych
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nazwa jeziora
j. Zamkowe
j. Raduñ
akwen
ograniczony
przed³u¿eniem
ul. Podgórnej do cypla na przeciwleg³ym
brzegu i na wschód w kierunku miasta
j. Liptowskie
j. Kosiakowo
j. £owicz
j. Piecnik

Jednostka
administracyjna
m. Wa³cz
m. Wa³cz

Okres
u¿ywania silników
ca³y rok
1.06. 30.09

gm. Tuczno
gm. Miros³awiec
gm. Miros³awiec
gm. Miros³awiec

1.06. 30.09
1.06. 30.09
1.06. 30.09
1.06. 30.09

Poz. 54
UCHWA£A NR IX/100/99
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 listopada 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfiñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
i Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Gryfiñskiego stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr II/7/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia
13 stycznia 1999 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Gryfiñskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 37,
Nr 5, poz. 47, Nr 10, poz. 121,) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
W § 14 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e zwo³aæ sesjê z pominiêciem terminów
przewidzianych w ust. 2 i 3.
§ 2.
Pozosta³a treæ Statutu pozostaje bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Gryfinie.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Lidia Piêta
Poz. 55
UCHWA£A NR XII/103/99
Rady Gminy wierzno
z dnia 4 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych
przez Gminê wierzno oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126)
art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Rady Gminy Nr IV/44/99 z dnia 1 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 17, poz. 222)
wprowadza siê zmianê § 2, który otrzymuje brzmienie:
 § 2.

Granice obwodu publicznych szkó³ podstawowych wymienionych w § 1 stanowi¹ miejscowoci odpowiednio:
1. Gostyñ, Trzebieradz, Sulikowo, Rybice, D¹browa i Redliny.
2. Stuchowo, Kêpica, Starza, Cies³aw i Bêdzieszewo.
3. wierzno, Jatki, Ugory, Chomino, Margowo, Kaleñ, Grêbice i Gostyniec.

§ 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
El¿bieta Ujazda
Poz. 56
UCHWA£A NR XIII/237/99
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Koszalina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz § 96 Statutu Miasta Koszalina stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y Nr V/73/99 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 10, poz. 118) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta Koszalina, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr V/73/99 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10, poz. 118) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1.

W § 90 ust. 1 wyraz Naczelnicy zastêpuje siê wyrazem Dyrektorzy.

2.

W § 90 ust. 1 wyrazy: pracownicy komórki kontrolnej w Urzêdzie Miejskim zastêpuje siê wyrazami pracownicy
Biura Kontroli.
§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kêsik

Poz. 57
UCHWA£A NR IX/56/99
Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Ostrowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Ostrowice stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IX/94/96 Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowice (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego
z 1997 r. Nr 4, poz. 21) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Granice gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3.1. Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Ostrowice.
2. Herbem gminy jest wizerunek dwóch z³otych dzwonów umieszczonych w niebieskim polu, u³o¿onych
poprzecznie, przedzielonych srebrn¹ toni¹ fali. Serce i czasza dzwonów jest w kolorze ¿ó³tym. Kontury dzwonów,
fali oraz herbu w kolorze czarnym. Herb ma kszta³t prostok¹tnej tarczy, u do³u zaokr¹glonej. Wzór herbu
stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. W zakresie owiaty zadania gminy realizuje Szko³a Podstawowa w Nowym Worowie i Zespó³ Szkó³
w Ostrowicach.
4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Granice so³ectw okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
5) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców gminy w wyborach powszechnych
przeprowadzonych zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060).
6) w § 20 wyraz terytorialnym zastêpuje siê wyrazem gminnym.
7) § 40 otrzymuje brzmienie:
§ 40. W celu usprawnienia pracy Rady, jako jej organy wewnêtrzne dzia³aj¹ nastêpuj¹ce komisje problemowe:
 Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza, obejmuj¹ca sprawy bud¿etu, dzia³alnoci gospodarczej, rolnictwa
i ochrony rodowiska,
 Komisja Kultury, Owiaty i Zdrowia, obejmuj¹ca sprawy kultury, kultury fizycznej, turystyki, owiaty
i zdrowia.
8) Skrela siê Rozdzia³ VI Delegat do sejmiku samorz¹dowego obejmuj¹cy treæ od § 50 do § 55.
9) Skrela siê § 62 i § 63.
10) W § 64 wyraz Koszaliñskiego zastêpuje siê wyrazem Zachodniopomorskiego.
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Brunon Suwalski

Za³¹cznik do uchwa³y Nr IX/56/99
Rady Gminy w Ostrowicach
z dnia 29 grudnia 1999 r.
Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy
HERB GMINY OSTROWICE

Poz. 57
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Poz. 58
UCHWA£A NR XVI/543/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
w sprawie zmiany K.28 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412), w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej ekorozwój jako podstawê
dzia³añ w przestrzeni, politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych
gruntami, w wykonaniu uchwa³y Nr VII/128/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany K.13 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina Rada
Miasta Szczecina uchwala zmianê K.28 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
Szczecina, obejmuj¹c¹ odcinek ulicy Zegad³owicza w osiedlu Pilchowo od wlotu ulicy Makowskiej do granicy posesji
o numerze policyjnym 54 - czêci terenów elementarnych K.D.30.Z i Z.L.05.MJ.
Rozdzia³ 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1.

Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogólne, morfoplanistyczne i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia
prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w jedenastu
grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 5 do 15. S¹ to:
ustalenia funkcjonalne - 5.
ustalenia ekologiczne - 6.
ustalenia kompozycji urbanistycznej - 7.
ustalenia form zabudowy - 8.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury - 9.
ustalenia zasad parcelacji - 10.
ustalenia planistyczne i proceduralne - 11.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej - 12.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej - 13.
zobowi¹zania publicznoprawne miasta: zobowi¹zania inwestycyjne i eksploatacyjne miasta- 14.
inne ustalenia stanowi¹ce - 15.

2.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 16. - promocja, zawiera zalecenia i postulaty planu, które s¹ wyk³adni¹ polityki
w³adz miasta lecz nie s¹ przepisem gminnym i nie s¹ podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych.

3.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 17. zawiera informacjê o obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.

4.

Uk³ad ustaleñ szczegó³owych obejmuje dodatkowo cztery ustalenia oznaczone od 1. do 4., które zawieraj¹ informacje
o terenie bêd¹cym przedmiotem ustaleñ.

5.

Brak ustaleñ prawnych, promocji czy informacji - na poziomie ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub
szczegó³owych - nale¿¹cych do której z grup, o których mowa w ust. 1., 2. lub 3. oznacza, ¿e nie wprowadza
siê ¿adnych regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów. W takim przypadku pomija siê
w ogóle tê grupê, a ich numeracja staje siê nieci¹g³a.
§ 2.

Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w zmianie planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów
u¿ytych w tekcie planu:
1) bogaty program zieleni - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
2) dach stromy - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
3) dominanta przestrzenna - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
4) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny) - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
5) dostêp publiczny - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
6) Ekologiczny System Zieleni Miejskiej - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
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7) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
8) funkcja dominuj¹ca - funkcja g³ówna (najwa¿niejsza) terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami jakociowymi
(np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów
szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na danym terenie nie wy³¹cza
mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji.
9) funkcje chronione - mieszkalnictwo, us³ugi owiaty, us³ugi s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej.
10) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
11) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
12) kompozycja obiektu - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
13) kompozycja zespo³u zabudowy - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
14) kompozycja zespo³u zieleni - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
15) niezak³ócony widok z punktu, ci¹gu widokowego lub wzd³u¿ osi widokowej - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹
planu
16) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych 
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska
na granicy przynale¿nej mu dzia³ki lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla bezporednich
s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym, opary itp,
wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym
natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny
z dzia³alnoci¹ nocn¹.
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodów
osobowych, gara¿ dla samochodów osobowych.
17) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
18) obiekt o du¿ym zatrudnieniu - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
19) obiekt szkodliwy - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
20) obiekt us³ug publicznych o charakterze niekomercyjnym - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
21) powierzchnia ekopozytywna - niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹
(naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologiczne czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie
cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych.
22) preferowany obiekt kultury - galeria, muzeum, teatr (wszystkie formy), sala koncertowa, orodek kultury, dom
kultury, pracownia artysty o charakterze ogólnodostêpnym.
23) reklama wolno stoj¹ca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych,
tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy reklam¹.
24) reklama wbudowana - miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym,
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest
reklam¹ wbudowan¹.
25) restrukturyzacja zainwestowania - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
26) rewaloryzacja zainwestowania - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
27) strefy - tereny pokazane na rysunku planu, których granice nie pokrywaj¹ siê zwykle z liniami rozgraniczaj¹cymi
terenów elementarnych, i w których obowi¹zuj¹ specjalne rygory gospodarki przestrzennej, zapisane w ustaleniach
ogólnych planu.
28) strefy ochrony dziedzictwa kulturowego - strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej, strefa B ochrony
zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej, strefa K ochrony krajobrazu kulturowego, strefa E
ochrony ekspozycji, strefa W I pe³nej ochrony stanowisk archeologicznych, strefa W II czêciowej ochrony stanowisk
archeologicznych i strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.
29) strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
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30) strefa B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej - obszar zawieraj¹cy znacz¹c¹ lecz
nie dominuj¹c¹ czêæ elementów historycznie ukszta³towanej struktury przestrzennej o wartoci kulturowej w skali
lokalnej. Celami ochrony s¹:
 utrzymanie zasadniczego uk³adu ulic i placów,
 utrzymanie historycznej zasady podzia³ów parcelacyjnych,
 utrzymanie istniej¹cej zabudowy o wartoci historycznej lub lokalnej-kulturowej we w³aciwym stanie
technicznym i funkcjonalnym,
 utrzymanie historycznej kompozycji obiektów (w rozumieniu planu) z dostosowaniem elementów nowych
do kompozycji istniej¹cej,
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni wraz z koniecznoci¹ uzupe³niania ubytków i kontrol¹ dosadzeñ,
 nawi¹zanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu)
i typu zabudowy (w rozumieniu planu) s¹siaduj¹cej.
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez:
 okrelone w ustaleniach ogólnych planu, ustaleniach dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych
i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych - ustalenia kompozycji urbanistycznej, ustalenia form
zabudowy, ustalenia parcelacyjne, inne ustalenia ochrony dóbr kultury, ustalenia ekologiczne i zobowi¹zania
publicznoprawne miasta uwzglêdniaj¹ce wytyczne konserwatorskie,
 zalecenia konserwatorskie zawarte w czêci promocyjnej planu.
31) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego - obszar obejmuj¹cy historycznie ukszta³towane formy pokrycia terenu,
w szczególnoci zieleñ i obiekty budowlane. Celami ochrony s¹:
 zachowanie kompozycji uk³adów zieleni wraz z koniecznoci¹ uzupe³niania ubytków i kontrol¹ dosadzeñ,
 zachowanie osi kompozycyjnych i powi¹zañ widokowych,
 utrzymanie istniej¹cej zabudowy o wartoci historycznej lub lokalnej-kulturowej oraz zachowanych elementów
zagospodarowania terenu we w³aciwym stanie technicznym i funkcjonalnym,
 utrzymanie zasadniczego uk³adu ulic i placów,
 nawi¹zanie w nowych elementach kszta³tuj¹cych przestrzenie publiczne i uzupe³niaj¹cych zachowany uk³ad
przestrzenny do zasad historycznej kompozycji zespo³u zabudowy (w rozumieniu planu).
Cele powy¿sze realizuje siê w planie poprzez:
 okrelone w ustaleniach ogólnych planu, ustaleniach dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych
i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych - ustalenia kompozycji urbanistycznej, ustalenia form
zabudowy, inne ustalenia ochrony dóbr kultury, ustalenia ekologiczne i zobowi¹zania publicznoprawne miasta
- uwzglêdniaj¹ce wytyczne konserwatorskie,
 okrelone w ustaleniach ogólnych planu, ustaleniach dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych
i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych - ustalenia planistyczne i proceduralne oraz inne
ustalenia ochrony dóbr kultury zawieraj¹ce wymogi sporz¹dzania dodatkowych opracowañ studialnych
i wymogi udzia³u organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury w procedurze lokalizacji inwestycji
i procedurze pozwolenia na budowê,
 zalecenia konserwatorskie zawarte w czêci promocyjnej planu.
32) strefa E ochrony ekspozycji - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
33) strefa W I pe³nej ochrony stanowisk archeologicznych - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
34) strefa W II czêciowej ochrony stanowisk archeologicznych - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
35) strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
36) teren elementarny - fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ miasta na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny: wszystkie
tereny miejskie nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie do dwu terenów
elementarnych.
37) tereny mieszkaniowe - tereny mieszkaniowe zabudowane, z wy³¹czeniem po³o¿onych w - ustalonych w planie strefach ograniczeñ dla funkcji chronionych lub projektowane do zabudowy obiektami mieszkalnictwa rodzinnego
lub zbiorowego wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami i urz¹dzeniami
us³ug podstawowych
38) tereny o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej, tereny rezydencjalne - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
39) typ morfoplanistyczny - grupa terenów elementarnych (w rozumieniu planu) o identycznych elementach polityki
przestrzennej (planistycznych), które wynikaj¹ przede wszystkim z podobieñstwa istniej¹cego zagospodarowania
(morfologii). Podzia³ miasta na typy morfoplanistyczne jest roz³¹czny, ale nie spójny: ¿aden z terenów elementarnych
nie nale¿y równoczenie do dwu typów morfoplanistycznych, ale niektóre tereny elementarne nie nale¿¹ do ¿adnego
z wyró¿nionych typów.
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40) typ zabudowy - zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu. Je¿eli
w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej - typ ten okrela zabudowa istniej¹ca
w bezporednim s¹siedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim s¹siedztwem
zabudowy istniej¹cej - ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone
odpowiednim zapisem.
41) wartociowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub ich grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy introdukowane, szczególnie rzadkie, wskazane w opracowaniu: Aleksandra Stachak Zieleñ
Szczecina i najbli¿szych okolic, w: Stan rodowiska miasta i rejonu Szczecina - Szczeciñskie Towarzystwo
Naukowe, Szczecin 1993,
c) drzewa i krzewy gatunków pospolitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm:
 topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - powy¿ej 200 cm,
 klon, kasztanowiec, morwa, jesion, wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - powy¿ej 101 cm,
 d¹b, grab, buk, lipa, iglicznia, g³óg, jarz¹b, leszczyna turecka, ¿ywotnik, platan klonolistny, wi¹z, jod³a,
magnolia - powy¿ej 51 cm.
Do grupy wartociowego drzewostanu nale¿¹ oczywicie tak¿e: drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych,
pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe - s¹ one chronione na podstawie ustaw.
42) wydzielenie wewnêtrzne - fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu
liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia
szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ
fragmenty terenu nie nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych, mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce
równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych.
43) wysokoæ zabudowy - wysokoæ obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu po stronie ulicy (placu) do
górnej p³aszczyzny stropu nad ostatni¹ kondygnacj¹ zawieraj¹c¹ pomieszczenia na sta³y pobyt ludzi oraz s³u¿¹c¹
celom technologicznym, magazynowym i innym zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ podstawow¹ wykonywan¹ w budynku.
Poddasze u¿ytkowe nie jest kondygnacj¹ w rozumieniu planu.
44) zabudowa obrze¿na - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
45) zabudowa zagrodowa - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
46) zabytek - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
47) zagospodarowanie tymczasowe - sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu,
dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ realizowane tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama
(w rozumieniu planu) dopuszczona na czas okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu
planu).
48) zamkniêcie kompozycyjne - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
49) zasób zieleni - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
50) zieleñ izolacyjna - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
51) zorganizowana zieleñ wysoka o charakterze publicznym - nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
§ 3.
Uchwala siê Ustalenia ogólne - OG obowi¹zuj¹ce na obszarze zmiany planu uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne - 5.
5.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.2. Zakaz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich oraz rozbudowy obiektów istniej¹cych powy¿ej obsady
10 DJP (szt. du¿ych).
5.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.4. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.5. Dopuszcza siê - na ¿¹danie w³aciciela lub u¿ytkownika wieczystego - wyznaczanie terenów rezydencjalnych
(w rozumieniu planu). Anulowanie wyznaczonych terenów rezydencjalnych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
w procedurze zmiany planu miejscowego.
5.6. Tereny elementarne (w rozumieniu planu) nale¿¹ce do typów morfoplanistycznych (w rozumieniu planu): MW,
MC, MJ, MN, UK, UG, PR, EP, ED, RM, RP i RE oraz nie nale¿¹ce do ¿adnego z typów - s¹ przeznaczone pod
zainwestowanie miejskie.
5.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
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2) ustalenia ekologiczne - 6.
6.1. Zakaz - (...) - lokalizacji:
1) elektrowni j¹drowych i innych reaktorów j¹drowych (z wyj¹tkiem instalacji badawczych o maksymalnej
mocy cieplnej nie przekraczaj¹cej 1 KW),
2) inwestycji do produkcji, wzbogacania lub przerobu paliw j¹drowych oraz do magazynowania,
unieszkodliwiania i przerobu odpadów radioaktywnych,
3) zak³adów przerobu azbestu lub rtêci i produktów zawieraj¹cych azbest lub rtêæ,
4) nowych obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektów istniej¹cych,
które powodowa³yby wzrost szkodliwoci.
6.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
6.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
6.4. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
6.5. Ustalenia ekologiczne; ogólne, dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych i szczegó³owe obowi¹zuj¹
w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej - 7.
7.1. Liniê zabudowy nowych budynków na terenach zabudowanych, obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹, wyznacza
siê odpowiednio w oparciu o liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie.
7.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
4) ustalenia form zabudowy - 8.
8.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
8.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
8.3. Dopuszcza siê - z zastrze¿eniem ustaleñ 8.4., 8.5., (...), 8.7., 8.8. - lokalizacjê nowych i przed³u¿ania lokalizacji
istniej¹cych: reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu), a tak¿e pomników i fontann pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji szynowej, ko³owej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygna³ów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych (w rozumieniu planu)
na tle i wród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie
dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych
(w rozumieniu planu) emituj¹cych wiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w bezporednim
s¹siedztwie.
8.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
8.7. Zakaz lokalizacji nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych
(w rozumieniu planu) na pasach rozdzielaj¹cych jezdnie ulic i na wydzielonych torowiskach tramwajowych.
Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych s³upów og³oszeniowych.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z ceg³y licówki
i z kamienia naturalnego, a tak¿e na innych elewacjach budynków w sposób zmieniaj¹cy lub zakrywaj¹cy
istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowañ portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ,
p³ycin i kompozycji sztukatorskich, po³aci dachowych itp.
8.9. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych i przed³u¿ania lokalizacji istniej¹cych obiektów stanowi¹cych niezbêdne
wyposa¿enie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze
na mieci, ³awki parkowe, lampy itp. pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
b) brak kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji szynowej, ko³owej, rowerowej i pieszej.
8.10. Na obszarze stref ochrony dziedzictwa kulturowego A, B i K obowi¹zuje wykonanie inwentaryzacji obiektów
historycznych przed dokonaniem ich rozbiórki, w zakresie okrelonym przez organ w³aciwy w zakresie ochrony
dóbr kultury.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury - 9. Nie dotycz¹ obszaru objêtego zmian¹ planu.
6) ustalenia zasad parcelacji - 10.
10.1. W przypadku wydzielania nowych dzia³ek dla budownictwa jednorodzinnego wielkoæ dzia³ki ustala siê
uwzglêdniaj¹c obowi¹zek zlokalizowania na niej co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na l mieszkanie.
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10.2. Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia
terenu przynale¿nego niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynków. Jeli racjonalne bêdzie korzystanie
z budynku bez dzia³ki - to mo¿na wydzieliæ po obrysie budynku.
10.3. Zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu jeli:
a) nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
b) nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowiono s³u¿ebnoæ
drogow¹ (przejazdu, przejcia) na rzecz wyodrêbnianego terenu.
10.4. Na terenach zabudowanych ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie w ustaleniach ogólnych,
w ustaleniach dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych lub w ustaleniach szczegó³owych obowi¹zuj¹
do czasu opracowania planu podzia³u parcelacyjnego obejmuj¹cego:
a) ca³y teren elementarny (w rozumieniu planu), lub
b) jego czêæ okrelon¹ na rysunku planu jako teren wymagaj¹cy sporz¹dzenia jednego, wspólnego
opracowania planistycznego, lub
c) ca³y kwarta³ zabudowy
i zaakceptowania go przez Zarz¹d Miasta. Ustalenia zasad parcelacji zawarte w niniejszym planie s¹ zaleceniami
zasad parcelacji uwzglêdnianymi w planie podzia³u.
10.5. Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.8. Place i dojazdy urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) nie stanowi¹ dostêpu do
drogi publicznej dla terenów przyleg³ych. Ustalenie nie dotyczy sytuacji, gdy takie place lub dojazdy s¹
zgodne z planem.
10.9. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
7) ustalenia planistyczne i proceduralne - 11.
11.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.4. W przypadku linii rozgraniczaj¹cych - przybli¿onych, linii wewnêtrznego podzia³u - przybli¿onych, cie¿ek
rowerowych i ci¹gów pieszych - podstaw¹ ucilenia ich przebiegu mog¹ byæ w szczególnoci: projekty
zagospodarowania, projekty techniczne, projekty koncepcyjne.
11.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.6. Prezydent Miasta mo¿e odmówiæ lokalizacji obiektu powoduj¹cego grobê zaistnienia nadzwyczajnego
zagro¿enia dla rodowiska.
11.7. Zainwestowanie i u¿ytkowanie miejskie istniej¹ce legalnie w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje siê
za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia dla typów morfoplanistycznych lub ustalenia szczegó³owe stanowi¹
inaczej. Niezgodne z planem istniej¹ce legalnie budynki mog¹ byæ poddawane remontom kapitalnym
i modernizacyjnym bez prawa powiêkszania kubatury budynku, z wy³¹czeniem rozbudowy budynków
u¿ytecznoci publicznej o charakterze niekomercyjnym o urz¹dzenia techniczne niezbêdne dla ich prawid³owego
funkcjonowania.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej - 12.
12.1. Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu
istniej¹cego, jest uwarunkowana - z zastrze¿eniem ustaleñ 12.3 i 12.4 - umieszczeniem na terenie inwestycji
odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
12.2. Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych musz¹
one byæ odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) (...),
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, w tym ulic,
e) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla którego
zarezerwowano teren w planie.
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12.3. Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.1. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji
- dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora problemu potrzeb parkingowych w drodze umowy
z Zarz¹dem Miasta.
12.4. Wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.1. oraz zasady innych rozwi¹zañ problemu
potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.3. okrela Rada Miejska w odrêbnej uchwale.
12.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
12.6. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿ 3 miejsca
postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach 12.1., 12.2. i 12.3.
W pozosta³ych przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie
tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
12.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
12.8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej - 13.
13.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
13.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
13.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
13.4. Linie regulacyjne ulic wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza
ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
10) inne ustalenia stanowi¹ce - 15.
15.1. Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okrelone w planie s¹ wa¿nymi celami
spo³ecznymi gospodarki przestrzennej miasta.
15.2. Rezerwacja terenu pod inwestycje o charakterze publicznym ma charakter bezwzglêdny i oznacza zakaz zmiany
sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu na ka¿dy inny, który jest niezgodny z planowanym. Ustalenie
nie dotyczy zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
15.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
15.4. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
15.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
15.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
15.7. Dopuszcza siê - z zastrze¿eniem ustaleñ: 6.5., (...), 10.5., 12.6. (...) - lokalizacjê nowego i przed³u¿enie lokalizacji
istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) niespe³niaj¹cego ustaleñ planu, pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególnoci standardu obiektów tymczasowych do krajobrazu
i otaczaj¹cej zabudowy, bior¹c pod uwagê okres funkcjonowania zagospodarowania i obiektów,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji szynowej, ko³owej, rowerowej i pieszej,
d) mo¿liwoci ³atwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub mo¿liwoci wykorzystania
zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z planem.
11) promocja - 16.
16.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.2. Zaleca siê eliminacjê upraw rolin konsumpcyjnych w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od tras komunikacji
drogowej.
16.3. Zaleca siê wprowadzanie zieleni wysokiej na tereny parkingów lokalizowanych poza ródmieciem.
16.4. Na skrzy¿owaniach dróg zaleca siê zastêpowanie trawników niskimi krzewami.
16.5. Zaleca siê unikanie podzia³ów nieruchomoci, w których - dla poprawnego funkcjonowania dzia³ki - niezbêdne
jest ustanowienie s³u¿ebnoci drogowej innej dzia³ki na jej rzecz.
16.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.8. W ulicach uk³adu podstawowego cie¿ki rowerowe powinny byæ prowadzone poza jezdni¹.
16.9. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.10. Zaleca siê stopniow¹ eliminacjê lokalnych systemów ogrzewania i systemów technologicznych u¿ywaj¹cych
paliw sta³ych.
16.11. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.12. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.13. Zaleca siê unikanie na ci¹gach pieszych barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
16.14. Pozostawia siê istniej¹cy system zaopatrzenia w wodê uzupe³niony o nowe ujêcia Mciêcino i Kurów oraz
magistrale wodoci¹gowe Miedwie-Szczecin i Niebuszewo-Mciêcino.
16.15. Dla lewobrze¿nej czêci Szczecina zaleca siê realizacjê komunalnych oczyszczalni cieków Pomorzany,
Drzetowo i Sto³czyn oraz komunalno-przemys³owej Skolwin. (...)
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16.16. Zaleca siê zasilanie Szczecina w gaz ziemny poprzez trzy g³ówne stacje redukcyjne: Kredowa , S¹siedzka
i P³onia.
16.17. Zaleca siê pozostawienie istniej¹cych róde³ ciep³a EC-I Portowa, EC-II Pomorzany i CR D¹bska oraz
zmodernizowanie systemu ciep³owniczego wed³ug planu energetycznego. Dla osiedli budownictwa
wielorodzinnego zaleca siê zasilanie w ciep³o z rozbudowywanej miejskiej sieci cieplnej. Dla budownictwa
jednorodzinnego zaleca siê g³ównie ogrzewanie indywidualne gazem.
16.18. Dla osiedli poza zasiêgiem miejskiej sieci cieplnej oraz sieci gazowej zaleca siê w³asne systemy ogrzewania
spe³niaj¹ce za³o¿one warunki ochrony rodowiska, w tym oparte o odnawialne ród³a energii geotermalnej,
s³onecznej, wiatrowej, wodnej itp.
16.19. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê poprzez trzy g³ówne stacje zasilaj¹ce najwy¿szego napiêcia:
istniej¹c¹ Glinki i projektowane Ustowo i mierdnica.
16.20. W przetargach na grunty komunalne, przeznaczone w planie pod ró¿ne funkcje (tereny wielofunkcyjne) cenê
wywo³awcz¹ ustala siê - z zastrze¿eniem przypadku preferencji - w zale¿noci od wartoci gruntu wyznaczonej
dla funkcji dopuszczonej przez plan lub warunki przetargu i powoduj¹cej najwiêksz¹ wartoæ gruntu.
16.21. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.22. Instrumenty sterowania realizacj¹ planu - preferencje polegaj¹ na udzieleniu przez miasto inwestorowi
preferowanego obiektu (dzia³alnoci) przywilejów jednorazowych, rocznych lub piêcioletnich ustalonych
w odrêbnych uchwa³ach Rady Miasta i Zarz¹du Miasta.
16.23. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.24. Obszar ca³ego miasta objêty preferencj¹ dla preferowanych obiektów kultury (w rozumieniu planu), ustalon¹
w odrêbnych uchwa³ach Rady Miasta i Zarz¹du Miasta. Obiekty mieszane funkcjonalnie korzystaj¹ z preferencji
proporcjonalnie do udzia³u powierzchni u¿ytkowej przeznaczonej wy³¹cznie dla preferowanych obiektów kultury
w powierzchni u¿ytkowej ca³ego obiektu.
§ 4.
Uchwala siê Ustalenia dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych (ustalenia morfoplanistyczne) obowi¹zuj¹ce na
obszarze zmiany planu uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹:
3. TYP MORFOPLANISTYCZNY MJ
1) ustalenia funkcjonalne - 5.
5.1. Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciê¿arowych.
5.2. Funkcja dominuj¹ca (w rozumieniu planu) - mieszkalnictwo.
2) ustalenia ekologiczne - 6.
6.1. Zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).
6.2. Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (w rozumieniu planu) za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych. Zakaz nie
dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji urbanistycznej lub
ustaleñ form zabudowy.
3) ustalenia form zabudowy - 8.
8.1. Nowa zabudowa mieszkaniowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniej¹cej.
8.2. Maksymalna wysokoæ (w rozumieniu planu) nowej zabudowy - z zastrze¿eniem ustalenia 8.1. - 7,5 m. Ustalenie
nie dotyczy kocio³ów, szkó³ i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4) ustalenia zasad parcelacji - 10.
10.1. Zakaz wydzielania - z zastrze¿eniem ustalenia OG.10.4. - dzia³ek wiêkszych ni¿ 5000 m2. Zakaz nie dotyczy
dzia³ek szkolnych.
10.2. Dzia³ki budowlane istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej wolno dzieliæ poprzecznie (równolegle do ulicy)
z prawem zabudowy - z zastrze¿eniem ustalenia OG.10.4. - jedynie w przypadku gdy dojazd do nowej dzia³ki nie
wymaga wydzielenia odrêbnej drogi dojazdowej ani poszerzenia do szerokoci normatywnej istniej¹cej drogi
gospodarczej na ty³ach zabudowy jednorodzinnej.
5) inne ustalenia stanowi¹ce -15.
15.1. Zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) w istniej¹cych przestrzeniach
publicznych i przedogródkach, za wyj¹tkiem zagospodarowania likwidowanego na noc i imprez
okolicznociowych kilkudniowych (jarmarków, festynów, odpustów, wystaw itp.) lub sezonowych (letnie
ogródki gastronomiczne, kiermasze wi¹teczne itp.).
6) promocja - 16.
16.1. Istniej¹ce sieci in¿ynieryjne nadziemne powinny byæ stopniowo, przy okazji modernizacji, przek³adane pod
powierzchniê terenu.
16.2. Zaleca siê wykorzystanie energii geotermicznej.
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16.3. Powierzchnie ekopozytywne (w rozumieniu planu) powinny zajmowaæ przynajmniej 50% powierzchni dzia³ek.
4. TYP MORFOPLANISTYCZNY MN
1) ustalenia funkcjonalne -5.
5.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
2) ustalenia ekologiczne - 6.
6.1. Lokalizacja ka¿dego obiektu obni¿aj¹cego standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu) wymaga
od inwestora analizy s¹siedztwa z funkcjami chronionymi (w rozumieniu planu). Je¿eli analiza wyka¿e kolizjê
z tymi funkcjami - inwestor zobowi¹zany jest do usuniêcia kolizji lub zaniechania inwestycji.
6.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
3) promocja - 16.
16.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
§ 5.
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwal¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne - OG,
o których mowa w § 3, ustalenia morfoplanistyczne, o których mowa w § 4 i ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych
zmian planów, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie morfoplanistyczne lub
ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowi¹zuje je¿eli
ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§ 6.
Uchwala siê Legendê rysunku zmiany planu, zawart¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek zmiany planu
obowi¹zuje w czêci okrelonej w legendzie jako Ustalenia.
Rozdzia³ 2.
Przepisy szczegó³owe
§ 7.
1.

Uchwala siê rysunek zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego K.28, zawarty w za³¹czniku
nr 2 oraz ustalenia szczegó³owe zmiany:
TEREN ELEMENTARNY K.D.30.Z (czêæ)
1. granice terenu elementarnego
ul. Zegad³owicza - Al. Wojska Polskiego (do drogi na Wo³czkowo)
granice terenu objêtego zmian¹ planu
wycinek ulicy Zegad³owicza, po zachodniej stronie osi jezdni tej ulicy, od pó³nocnej granicy posesji o numerze
policyjnym 54 do wlotu ulicy Makowskiej
2. powierzchnia terenu elementarnego
9,28 ha
powierzchnia terenu objêtego zmian¹
0,03 ha
3. identyfikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu
identyfikatory adresowe terenu objêtego zmian¹
Na terenie zmiany K.28 nie ma nadanych adresów policyjnych
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: ulica
9. inne ustalenia ochrony dóbr kultury
9.1. Ulica objêta stref¹ K ochrony krajobrazu kulturowego
12. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
12.1. Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
12.2. Na odcinku od ulicy Makowskiej do posesji o numerze policyjnym 54 droga pieszojezdna dla bezporedniej
obs³ugi przyleg³ych posesji, oddzielona od jezdni g³ównej
16. promocja
16.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.3. Zaleca siê wprowadzenie dodatkowej jezdni do bezporedniej obs³ugi przyleg³ej zabudowy na odcinku
od posesji nr 54 do ulicy Makowskiej
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TEREN ELEMENTARNY Z.L.03.MJ (czêæ)
1. granice terenu elementarnego
ul. E. Zegad³owicza - ogrody dzia³kowe - park leny G³êbokie - teren ujêcia wody Pilchowo. Osiedle Pilchowo.
granice terenu objêtego zmian¹ planu
pas terenu przy ulicy Zegad³owicza na wysokoci posesji o numerach policyjnych 56, 60, 62, 64 oraz wlot do
ulicy Zegad³owicza ulicy Makowskiej
2. powierzchnia terenu elementarnego
6,62 ha
powierzchnia terenu objêtego zmian¹
0,02 ha
3. identyfikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu
identyfikatory adresowe terenu objêtego zmian¹
Zegad³owicza 56, 60, 62, 64.
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Na obszarze 5.1. U, okrelonym na rysunku planu, nie obowi¹zuje ustalenie MJ.6.1.
5.2. Na obszarze 5.l. U obowi¹zuje ustalenie MN.6.1.
8. ustalenia form zabudowy
8.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9. inne ustalenia ochrony dóbr kultury
9.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9.2. Teren (...) objêty stref¹ K ochrony krajobrazu kulturowego
12. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
12.1. Zachowanie nawierzchni brukowej ulic: (...), Makowskiej, (...).
13. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
13.1. Odprowadzenie cieków poza granicê strefy ochronnej ujêcia wody.
13.2. Zaopatrzenie w wodê, gaz i energiê elektryczn¹ oraz odprowadzenie cieków i wód opadowych w oparciu
o sieci in¿ynieryjne uzbrojenia miejskiego. Inne rozwi¹zania sieciowe dopuszcza siê pod warunkiem
uzgodnienia z gestorami i w³adaj¹cymi gruntem. Rozwi¹zania indywidualne dopuszcza siê jedynie pod
warunkiem, ¿e nie pogorsz¹ one stanu rodowiska.
16. promocja
16.1. Na obszarze 5.1.U, zaleca siê przeznaczenie: zespó³ us³ug rzemielniczych z mo¿liwoci¹ wprowadzenia na
drugiej kondygnacji funkcji mieszkaniowej.
16.2. Likwidacja zbiorników bezodp³ywowych cieków.
16.3. Objêcie ca³ego terenu osiedla (³¹cznie z czêci¹ w gminie Police) miejscowym planem w skali szczegó³owej.
17. informacje o obiektach prawnie chronionych
17.1. Teren w ca³oci w strefie ochronnej ujêcia wody podziemnej Pilchowo.
2.

Obszar objêty zmian¹ K.28 po³o¿ony jest w terenach elementarnych K.D.30.Z i Z.L.03.MJ. Granice obszaru okrela
za³¹cznik nr 2.

3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany K.28 jest korekta linii regulacyjnej ulicy Zegad³owicza.
Rozdzia³ 3.
Przepisy koñcowe
§ 8.

1.

Na obszarze objêtym zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ zachowuj¹ moc przepisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Z.06 uchwalonego uchwa³¹ Nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia
23 lutego 1998 r., w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód (Dz. Urz. Woj. Szczec. z dnia 16 kwietnia 1998 r. Nr 9, poz. 57).

2.

Na obszarze objêtym zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc przepisy Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalonego uchwa³¹ Nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie
z dnia 16 maja 1994 r., w sprawie Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina
(Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 9, poz. 72, zm.: Nr 16, poz. 150).

§ 9.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 0 %.

391

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 58

§ 10.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Szczecinie i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XVI/543/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
INFORMACJE
granice obszaru objêtego zmian¹ planu o zakresie pe³nym
USTALENIA
linie rozgraniczaj¹ce
cile okrelone - dla terenów elementarnych
symbol adresowy
symbol typu morfoplanistycznego (dla podsytemu transportu drogowego
- oznaczenie klasy ulicy)
numer kolejny w osiedlu (dla sytemu transportowego - numer ci¹gu
transportowego w obrêbie danego podsytemu transportu)
symbol osiedla (dla sytemu transportowego-symbol podsystemu transportu)
symbol dzielnicy lub przynale¿noæ terenu do sytemu transportowego

ustalenia ochrony dóbr kultury
granica strefy K ochrony krajobrazu

ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej

Z

ulica zbiorcza

ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
magistrala wodoci¹gowa
projektowany kolektor kanalizacyjny

392

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 58

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XVI/543/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 18 stycznia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Port Handlowy winoujcie
Spó³ka z.o.o. w winoujciu.
Informuje siê, i¿ w dniu 18 stycznia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca tayfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Port Handlowy winoujcie Spó³ka z.o.o. w winoujciu, o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/1418B/12/2000
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126 oraz
z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41,
poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107,
z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74,
poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 padziernika 1999 r. Portu Handlowego winoujcie Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w winoujciu posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
P-810515378-94000000/59-2-522-81313 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam
1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,

2)

zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2-5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30,
poz. 291), w wysokoci 0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Portu Handlowego winoujcie
Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w winoujciu, posiadaj¹cego koncesje wydane przez Prezesa URE w dniu 30 wrzenia 1998 r.
znak: WCC/118/1418/U/3/98/J¯  na wytwarzanie ciep³a, PCC/124/1418/U/3/98/J¯  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a,
w dniu 29 padziernika 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, i Nr 162, poz. 1126
oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999r. Nr 30, poz. 291)
a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust.2 - 5 powo³anego rozporz¹dzenia, zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ
w zakresie dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
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Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen zwartych w taryfie na okres do dnia 28 lutego 2001 r. zwi¹zane jest
 z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej
ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Leszek Juchniewicz
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/1418B/12/2000
z dnia 18 stycznia 2000 r.
TARYFA
DLA CIEP£A
Port Handlowy winoujcie Spó³ka z o.o.
ul. Bunkrowa 1
72-602 winoujcie
1. Definicje i skróty u¿ywane w niniejszej taryfie
Ciep³o  energia cieplna zawarta w wodzie gor¹cej lub parze.
Dostawca  Port Handlowy winoujcie Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z Dostawc¹.
Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego.
Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a
dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz do regulacji iloci ciep³a dostarczonego do instalacji odbiorczych.
Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿ jeden budynek.
Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody do
odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach.
Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych , przez okres co najmniej jednej godziny.
Warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o, i temperatura wody u¿ytkowej.
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego,w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a.
Taryfa  zbiór cen i stawek op³at, oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzony jako obowi¹zuj¹cy dla okrelonych w nim odbiorców w trybie okrelonym ustaw¹.
2. Informacje ogólne
2.1. Zakres dzia³alnoci Dostawcy, zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
Zgodnie z otrzymanymi koncesjami:
 nr : WCC/118/1418/U/3/98/J¯, na wytwarzanie ciep³a
 nr : PCC/124/1418/U/3/98/J¯, na przesy³anie i dystrybucjê
przedmiotem dzia³alnoci jest prowadzona w celach zarobkowych i na w³asny rachunek dzia³alnoæ gospodarcza
polegaj¹ca na wytwarzaniu ciep³a w jednym ródle zlokalizowanym na terenie Dostawcy, oraz na przesy³aniu
i dystrybucji ciep³a sieci¹ ciep³ownicz¹ eksploatowan¹ przez Dostawcê, w której nonikiem jest gor¹ca woda
o parametrach 120°C w rurach zasilajacych i 70°C w rurach powrotnych. Ciep³o produkowane jest w kot³ach
parowych, gdzie wytwarzana para ma cinienie robocze : 0,6 MPa.
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2.2. Zawartoæ taryfy
Niniejsza taryfa zawiera zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich wprowadzania i stosowania w rozliczeniach za:
a) dostarczane ciep³o,
b) wiadczenie us³ug przesy³owych.
2.3. Zakres stosowania taryfy
Zawarte w taryfie ceny i stawki op³at s¹ podstaw¹ do rozliczeñ ze wszystkimi odbiorcami ciep³a, zasilanymi
z kot³owni eksploatowanej przez Dostawcê. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych
grup odbiorców, odpowiednio do zakresu wiadczonych us³ug.
2.4. Podstawy prawne ustalenia taryfy
Taryfa zosta³a ustalona, w szczególnoci przy uwzglêdnieniu postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594 i Nr 106, Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042),
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach ( Dz. U. Nr 132, poz. 867, z 1999 r. Nr 30, poz. 291 ) - zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem
taryfowym,
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642 )  zwanego w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
3. Podzia³ na grupy odbiorców
3.1. Wykaz grup taryfowych:
P00 

Odbiorcy zasilani poprzez sieæ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do Odbiorcy, w której nonikiem jest para wodna.

W11  Odbiorcy zasilani poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêz³y cieplne eksploatowane przez Dostawcê, w których
nonikiem ciep³a jest woda.
4. Rodzaje cen i stawek op³at
4.1. Tabela cen dla Odbiorców z grupy taryfowej P00
Lp.

wyszczególnienie

j.m.

wartoæ netto

1
2
3

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

z³/MW/rok
z³/GJ
z³/t

13 150,30
26,20
10,70

wartoæ brutto
z podatkiem
22% VAT
16 043,37
31,96
13,05

4.2 Tabela cen i stawek op³at dla Odbiorców z grupy taryfowej W11
Lp.

wyszczególnienie

j.m.

wartoæ netto

1
2
3
4
5

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej

z³/MW/rok
z³/GJ
z³/MW/rok
zù/m³
z³/przy³¹cze*

27 741,90
21,90
75 680,70
11,40
10,00

wartoæ brutto
z podatkiem
22% VAT
33 845,12
26,72
92 330,45
13,91
12,20

* - w przypadku wêz³ów grupowych : z³/budynek
5. Zasady ustalania op³at
5.1. Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny za
zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
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5.2. Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
5.3. Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego
iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych, oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej. Op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.
5.4. Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³at za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
5.5. Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do obiektów odbiorcy,
a w przypadku wêz³ów grupowych liczby budynków eksploatowanych przez Odbiorcê i stawki op³aty
abonamentowej. Op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana faktura.
5.6. Op³aty za przy³¹czenie do sieci.
Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za :
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu,
 rozbudowê sieci ciep³owniczej
bêd¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelone przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ) , obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie.
W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek
op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ koszt prac
projektowych i budowlano  monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w wybranej w toku
przetargu ofercie, pod warunkiem , ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa wy¿ej.
6. Warunki stosowania cen i stawek
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców
Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców,
okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego, je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej.
Zasady prowadzenia rozliczeñ
W przypadku:
1.

niedotrzymania przez strony warunków sprzeda¿y ciep³a,

2.

uszkodzenia uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,

3.

stosowania bonifikat i upustów oraz op³at dodatkowych,

4.

nielegalnego poboru ciep³a

stosuje siê zasady okrelone w § 32-37 rozporz¹dzenia taryfowego.
7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at


Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
okrelonymi w §17 rozporz¹dzenia taryfowego, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.



Dostawca okrela wspó³czynnik korekcyjny x na poziomie 0%.



O zmianie cen i stawek op³at, Dostawca powiadomi Odbiorcê pisemnie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.

398

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 60

Poz. 60
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 18 stycznia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Gryficach.
Informuje siê, i¿ w dniu 18 stycznia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gryficach, o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/225B/16/2000
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126 oraz
z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289,
z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r.
Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1,
poz. 1, Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926,
Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r.
Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 1999 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryficach
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gryficach posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 811123396 zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam
1)
zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik do
niniejszej decyzji,
2)
zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 2-5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika
1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), w wysokoci 0 %,
3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gryficach Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gryficach, posiadaj¹cego koncesje wydane przez Prezesa URE w dniu
26 padziernika 1998 r. znak: WCC/410A/225/U/1/98/MJ  na wytwarzanie ciep³a, PCC/430/225/U/1/98/MJ  na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a oraz OCC/118/225/U/1/98/MJ  na obrót ciep³em, w dniu 18 sierpnia 1999 r. zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106 poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88,
poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) a wzrost cen i stawek op³at
nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 2 - 5 powo³anego rozporz¹dzenia, zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ
w zakresie dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
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Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r., zwi¹zane jest
 z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej
ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Leszek Juchniewicz
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/225B/16/2000
z dnia 18 stycznia 2000 r.

TARYFA
DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gryficach Spó³ka z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Wa³owa 21B.
CZÊÆ I
Okrelenia u¿yte w taryfie oznaczaj¹:
Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594 i Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042),
Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. z 1998r. Nr 100, poz. 642),
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczonego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
Dostawca  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a, zawartej
z tym odbiorc¹,
Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a
dostarczonego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczonego do instalacji odbiorczych,
Obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Dostawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu i dostarczaniu ciep³a odbiorcom z miasta
i gminy Gryfice, na podstawie nastêpuj¹cych koncesji udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w dniu
26 padziernika 1998 r.:
1.

koncesja na wytwarzanie ciep³a  nr WCC/410/225/U/1/98/MJ,
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2.

koncesja na obrót ciep³em  nr OCC/118/225/U/1/98/MJ,

3.

koncesja na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  nr PCC/430/225/U/1/98/MJ,

Poz. 60

wa¿nych do dnia 28 padziernika 2008 r.
Ciep³o wytwarzane jest w piêtnastu ród³ach, z których cztery s¹ przy³¹czone do sieci ciep³owniczych, wodnych
o parametrach nonika 95/70°C.
Dostawca w ramach obrotu ciep³em, na warunkach okrelonych w koncesji i umowie, kupuje i przesy³a ciep³o wytworzone
przez Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy

Lp.

Grupa
odbiorców

1.

A

2.

B

3.

C

Charakterystyka odbiorcy

Nazwa kot³owni

a) Kot³ownia przy ul. Klonowej 1
Odbiorcy ciep³a z sieci wodnych
b) Kot³ownia przy ul. Nadrzecznej 43
o parametrach nonika 95/70oC. Wêz³y
c) Kot³ownia przy ul. Górskiej 16
cieplne s¹ w³asnoci¹ odbiorców.
d) Kot³ownia w Prusinowie
a) Kot³ownia przy Pl. Zwyciêstwa 37
b) Kot³ownia przy ul. Jana D¹bskiego 4
c) Kot³ownia przy ul. Ró¿anej 8
d) Kot³ownia przy ul. Kociuszki 11
Odbiorcy ciep³a z kot³owni lokalnych, e) Kot³ownia przy ul. £¹kowej 13
którego nonikiem jest woda o para- f) Kot³ownia przy ul. niadeckich 46
metrach 95/70oC.
g) Kot³ownia przy ul. Litewskiej 8
h) Kot³ownia przy ul. Ks. St. Ruta 7
i) Kot³ownia przy ul. Ks. St. Ruta 83
j) Kot³ownia przy ul. Wysoka Brama 1
k) Kot³ownia w Domu Kultury
Odbiorcy ciep³a (z kot³owni SPZ
ZOZ) z sieci wodnej o parametrach Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Gryficach
nonika 95/ 70oC. Wêz³y cieplne s¹
w³asnoci¹ odbiorców.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
4.1. Tabela cen i stawek op³at dla odbiorców grupy A

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki miary

Wartoæ netto

Wartoæ
z podatkiem
VAT (22%)

z³/MW/rok

67 083,72

81 842,14

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

22,56

27,52

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

13,18

16,08

4.

Stawka op³aty abonamentowej

z³/przy³¹cze/m-c

15,73

19,19

5.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

z³/MW/rok

29 784,84

36 337,51
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4.2 Tabela cen dla odbiorców grupy B
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki miary

Wartoæ netto

Wartoæ
z podatkiem
VAT (22%)

z³/MW/rok

75 268,44

91 827,50

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

25,42

31,01

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

13,18

16,08

Jednostki miary

Wartoæ netto

4.3. Tabela cen i stawek op³at dla odbiorców grupy C
Lp.

*

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/rok

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m3

4.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

5.

Stawka op³aty abonamentowej

Wartoæ
z podatkiem
VAT (22%)
Ceny ustalone przez
Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach *

z³/MW/rok

10 453,56

12 753,34

z³/przy³¹cze/m-c

8,24

10,05

Dostawca wyodrêbnia w fakturze wystawianej odbiorcy op³aty, obliczone na podstawie cen ciep³a i nonika
ciep³a pochodz¹cego z zakupu.

4.4. Zasady obliczania op³at.
Roczna op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn mocy cieplnej, zamówionej przez odbiorcê i ceny za zamówion¹
moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu,
w którym dostarczono ciep³o.
Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci
nonika ciep³a, dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych i instalacjach
odbiorczych, oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu,
w którym dostarczono nonik ciep³a.
Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy, i stawki op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu , w którym jest wystawiona
faktura.
Op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
W przypadku przy³¹czenia nowych odbiorców, stawki op³at kalkulowane bêd¹ wg poni¿szych zasad:
1.

Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez ciany obiektu,
 rozbudowê sieci ciep³owniczej,
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 pkt 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 19, poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹ce
w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
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W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji
stawek op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ
koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej
w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen,
o których mowa w pkt. 1.
CZÊÆ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at

Ceny i stawki op³at ustala siê jako bazowe na podstawie uzasadnionych kosztów i zgodnie z § 12 rozporz¹dzenia
taryfowego.
CZÊÆ VI
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Zasady udzielania bonifikat i upustów
W przypadku niedotrzymania przez dostawcê warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia
dostarczania ciep³a w celu ogrzewania i planowanych przerw w dostarczaniu ciep³a w okresie letnim, odbiorcy przys³uguj¹
bonifikaty, których wysokoæ ustalona jest wg zasad okrelonych w § 34 rozporz¹dzenia taryfowego.
W przypadku gdy niedotrzymanie warunków umowy przez jedn¹ ze stron powoduje powstanie strat lub wzrost kosztów
ponoszonych przez drug¹ stronê, stosuje siê odpowiednie upusty:


za ograniczenie w dostarczaniu ciep³a  je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, za ograniczenie
w dostarczaniu ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej do 40%, a upust oblicza siê wg zasad okrelonych
w § 35 ust. 4 rozporz¹dzenia taryfowego,



za przerwê w dostarczaniu ciep³a  je¿eli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, za przerwê w dostarczaniu
ciep³a uznaje siê ograniczenie mocy cieplnej wynosz¹ce ponad 40%, a upust oblicza siê wg zasad okrelonych
w § 35 ust. 5 rozporz¹dzenia taryfowego.
Inne op³aty



za niedotrzymanie przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a  sposób postêpowania okrela § 32 rozporz¹dzenia
taryfowego,



za nielegalny pobór ciep³a  sposób postêpowania okrela § 36 rozporz¹dzenia taryfowego,



za bezumowny pobór ciep³a - sposób postêpowania okrela § 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
Sposób postêpowania w przypadku zg³oszenia reklamacji

Ka¿da zg³oszona przez odbiorcê ciep³a reklamacja rozpatrywana bêdzie w sposób okrelony w § 36 rozporz¹dzenia
przy³¹czeniowego.
Sposób postêpowania w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego sposób
postêpowania dostawcy i odbiorcy okrela zawarta umowa na dostawê ciep³a.
W przypadku braku okrelenia zasad postêpowania w umowie obliczenie iloci dostarczonego ciep³a i sposób
postêpowania okrela § 33 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
Op³ata za dodatkowe sprawdzenie uk³adu pomiarowego-rozliczeniowego
Op³ata za dodatkowe sprawdzenie uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego bêdzie naliczana zgodnie z § 33 ust. 8 rozporz¹dzenia
taryfowego.
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CZÊÆ VII
Zasady wprowadzenia zmian cen i stawek op³at
Stawki op³at i ceny, stanowi¹ce podstawê do obliczania wysokoci op³at, które s¹ niezale¿ne od iloci dostarczonego
ciep³a, dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy (zgodnie
z przepisami § 17 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Ceny stanowi¹ce podstawê do obliczenia wysokoci op³at zale¿nych od iloci dostarczonego ciep³a dostosowuje siê do
zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy (zgodnie z przepisami § 17 ust. 3
rozporz¹dzenia taryfowego).
Ustalenie wspó³czynnika korekcyjnego X
Dostawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X  w wysokoci 0%.
Sposób informowania odbiorców o zmianie cen i stawek op³at
Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego. Dostawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
Zmiany cen i stawek op³at, wynikaj¹ce z ich dostosowania do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych (zgodnie
z § 17 rozporz¹dzenia taryfowego), podaje siê do wiadomoci odbiorców ciep³a przez pisemne zawiadomienie zawieraj¹ce
nowe ceny i stawki op³at oraz podstawê ich zmiany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Poz. 61
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 18 stycznia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Cukrowniê Gryfice S.A.
w Gryficach.
Informuje siê, i¿ w dniu 18 stycznia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez
Cukrowniê Gryfice S.A. z siedzib¹ w Gryficach, o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/1162A/10/99/2000
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41,
poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107,
z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74,
poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 1999 r. Cukrowni Gryfice S.A. z siedzib¹ w Gryficach posiadaj¹cej statystyczny
numer identyfikacyjny REGON: 810787266 zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym
postanawiam:
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1)

zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,

2)

zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 25 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30,
poz. 291), w wysokoci 0 %,

3)

ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesjê z dnia 8 kwietnia 1999 r. na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/818/1162/U/3/99/RW, w dniu
1 grudnia 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez to Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Aktualnie Przedsiêbiorstwo energetyczne nie realizuje przedsiêwziêæ inwestycyjnych w zakresie rozwoju, modernizacji
i ochrony rodowiska, które mia³yby wp³yw na poprawê efektywnoci jego funkcjonowania w okresie obowi¹zywania
taryfy. Wobec powy¿szego zatwierdzono okrelony przez Przedsiêbiorstwo energetyczne wspó³czynnik korekcyjny X
w wysokoci 0%.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 28 lutego 2001 r. zwi¹zane jest
 z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej
ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Leszek Juchniewicz

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/1162A/10/99/2000
z dnia 18 stycznia 2000 r.
TARYFA
DLA CIEP£A
Cukrowni Gryfice S.A.
w Gryficach

CZÊÆ 1
OBJANIENIE POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
1. Odbiorca  ka¿dy kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹,
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2. Sprzedawca  Cukrownia Gryfice S.A. w Gryficach  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o
na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z tym odbiorc¹ ,
3. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, które s³u¿¹ do wytwarzania ciep³a dostarczanego do
sieci ciep³owniczej, albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹
instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
4. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, które s³u¿¹ do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa ciep³owniczego,
5. Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
6. Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,
7. Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹ce ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
8. Uk³ad pomiarowo- rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczenia ciep³a,
9. Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych dla wszystkich rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co najmniej jednej godziny,
10. Obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce
zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych,
11. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.

CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ
Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
1.

Taryfa ustala ceny ciep³a dostarczonego odbiorcy przez Sprzedawcê dzia³aj¹cego na podstawie udzielonej
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  DECYZJA
PCC/818/1162/U/3/99/RW z dnia 8 kwietnia 1999 r. na okres do 15 kwietnia 2009 r.

2.

Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zmianami) - zwanej dalej
ustaw¹,
2) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) - zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym,
3) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642) - zwanego dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY

Sprzedawca dostarcza ciep³o na potrzeby centralnego ogrzewania dla jednej grupy odbiorców. Ciep³o jest wytwarzane
w jednym ródle, a wêz³y cieplne i instalacje odbiorcze stanowi¹ w³asnoæ odbiorcy. Nonikiem ciep³a jest woda.
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CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOCI CEN I STAWEK OP£AT
1. Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe i op³aty abonamentowej.
L.p.

Rodzaj stawki

Jednostka
miary

Stawka op³aty
netto z³

Stawka op³aty
brutto z³

1.

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

z³ / MW / rok

13 691,24

16 703,31

2.

Stawka op³aty abonamentowej

z³ / przy³¹cze

9,79

11,94

W rozliczeniach z odbiorcami ciep³a, oprócz stawki op³aty za us³ugi przesy³owe i op³aty abonamentowej Sprzedawca
stosuje dla dzia³alnoci energetycznej nie objêtej koncesj¹ ceny: za zamówion¹ moc ciepln¹, ciep³a i nonika ciep³a
ustalone w odrêbnej taryfie opracowanej i wprowadzonej do stosowania zgodnie z postanowieniami § 25
rozporz¹dzenia taryfowego.
2.

Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
Plany inwestycyjne Sprzedawcy nie przewiduj¹ w latach 1999  2003 budowy przy³¹czy, przejæ przy³¹czy przez
ciany obiektów oraz rozbudowy sieci ciep³owniczej, ze wzglêdu na pe³ne wykorzystanie mocy cieplnej wytworzonej
w ródle ciep³a.
W przypadku gdyby zaistnia³a potrzeba wykonania nieplanowanych prac zwi¹zanych z przy³¹czeniem do sieci,
wówczas stawki op³at zostan¹ ustalone w oparciu o poni¿sze zasady:
1) podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przez cianê obiektu,
 rozbudowê sieci ciep³owniczej
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników
produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 1994 r. Nr 119,
poz. 773 z póniejszymi zmianami), obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
2) W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji
stawek op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przy³¹cza przez cianê obiektu i rozbudowê sieci ciep³owniczej
mo¿e byæ koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa powy¿ej.

3.

Stawki op³at za us³ugi dodatkowe.
L.p.

Rodzaj us³ug

1.

Za dodatkowe przerwanie i wznowienie
dostarczania ciep³a na ¿yczenie odbiorcy

Stawki op³at netto
z³ / us³ugê

Stawki op³at brutto
z³ / us³ugê

19,77

24,12

CZÊÆ 5
ZASADY USTALANIA OP£AT
1.

Op³ata za us³ugi przesy³owe - stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata pobierana jest w 12 miesiêcznych ratach.

2.

Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej. Op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym wystawiana jest
faktura.

3.

Op³ata za us³ugi dodatkowe wykonywane na zlecenie odbiorcy - stanowi sumê iloczynów iloci poszczególnych
rodzajów op³at lub czynnoci i stawek op³at za poszczególne rodzaje wykonywanych us³ug lub czynnoci.

407

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WARUNKI

1.

CZÊÆ 6
STOSOWANIA STAWEK

Poz. 61 - 62

OP£AT

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

2.

Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
W przypadku :
1) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
2) uszkodzenia uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
3) stosowania bonifikat, upustów i op³at dodatkowych,
4) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê przepisy rozdzia³u 3 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊÆ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
1.

Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 17 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.

2.

Sprzedawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0 % .

3.

O zmianie cen i stawek op³at, sprzedawca powiadomi odbiorcê pismem na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.

Poz. 62
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Szczecinie
z dnia 17 stycznia 2000 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 182 w zwi¹zku z art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Dz.U. Nr 160, poz. 1060) podaje siê do wiadomoci wyborców
wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rad Gmin: Biesiekierz, Dygowo i Manowo przeprowadzonych w dniu
16 stycznia 2000 r.

CZÊÆ I
I.

W dniu 16 stycznia 2000 r. na czêci województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do 3 rad gmin licz¹cych do 20 tys. mieszkañców:
 do Rady Gminy w Biesiekierzu,
 do Rady Gminy w Dygowie,
 do Rady Gminy w Manowie.

CZÊÆ II
Terytorialne komisje wyborcze ustali³y nastêpuj¹ce wyniki wyborów do ww. Rad na czêci obszaru województwa
zachodniopomorskiego.

408

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 62

Rozdzia³ 1
I.

Dla wyboru Rady Gminy w Biesiekierzu:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 670. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 232 wyborców, co stanowi 34,63%
uprawnionych do g³osowania.
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 4 mandaty - wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
227
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹
liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy LEPSZA PRZYSZ£OÆ
87
Smagie³ Teresa
87
Lista nr 2 Komitet Wyborczy OSIEDLE
37
Grodzicka Genowefa
37
Lista nr 3 Komitet Wyborczy OSIEDLE RAZEM
75
Arendt Jan Leszek
75
Lista nr 4 Komitet Wyborczy
28
Skalski Kazimierz
28
A. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹:
Smagie³ Teresa

II.

Dla wyboru Rady Gminy w Dygowie:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 1055. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 201 wyborców, co stanowi 19,05%
uprawnionych do g³osowania.
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuj¹cy 5 mandatów - wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
198
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹
liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy WIOLETTY DYMECKIEJ
27
Dymecka Wioletta
27
Lista nr 2 Komitet Wyborczy BOGDANA DREWNIAKA
11
Drewniak Bogdan
11
Lista nr 3 POLSKA WIE
45
Jaroszek Krystyna
45
Lista nr 4 B¥DMY RAZEM
53
Kiliñski Janusz
53
Lista nr 5 RUCH REFORMATORSKI DYGOWO
47
Siarnik Andrzej
47
Lista nr 6 INICJATYWA - PRZYSZ£OÆ
15
Wojciechowska Krystyna
15
A. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Kiliñski Janusz
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Poz. 62

III. Dla wyboru Rady Gminy w Manowie:
1. Utworzono 1 okrêg wyborczy, w którym wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do g³osowania
wynosi³a 1301. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano karty wa¿ne) 296 wyborców, co stanowi 22,75%
uprawnionych do g³osowania.
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protoko³u komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu i uwzglêdniaj¹c
liczby g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 6 obejmuj¹cy 5 mandatów - wybierano 1 radnego.
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
292
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastêpuj¹c¹
liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1 Komitet Wyborczy Eugeniusza Urbanowicza
203
Urbanowicz Eugeniusz
203
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Ryszarda Jelonka
39
Jelonek Ryszard
39
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Jerzego Rusaka
50
Rusak Jerzy
50
A. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym:
Urbanowicz Eugeniusz

WOJEWÓDZKI
KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2000 r. 200,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
do NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 4303-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.
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