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UCHWAŁA NR XX/106/2000
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2000 r.
w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Warpno, obejmujących
tereny przeznaczone pod zalesienia.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/165/97 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Nowe Warpno, dokonać zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowe Warpno, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/129/87 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 1987 r. (zmiany: uchwała Nr LI/168/94 z dnia
29 marca 1994 r. oraz uchwała Nr XXII/107/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r.).
§ 2.
1.

Obszar i przedmiot zmian:
– zmiany – zalesienia – o łącznej pow. 6,08 ha.
Obręb
Numer
Pow.
Przeznaczenie
geodezyjnym
działki
(ha)
w planie
Nowe Warpno
cz. 198
2,98
UT/R
Warnołęka
cz. 344/2
3,10
RZ
Razem:
6,08

Projektowane
przeznaczenie
RL
RL

2.

Granice obszarów zmian oznaczono na rysunkach planu w skali 1 : 5000 oraz 1 : 1000, stanowiących załączniki
do niniejszej uchwały.

3.

Zakres ustaleń planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach
zagospodarowania,
2) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie.

4.

Ustalenia planu obejmują tereny projektowanych zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

5.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, mogą być
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

6.

Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe wraz z warunkami jego dopuszczenia.
§ 3.
Wyjaśnienia używanych pojęć

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.
§ 4.
Przepisy szczególne
1.

Wyznacza się tereny określone na rysunku planu symbolem RL, z przeznaczeniem podstawowym pod tereny leśne.

2.

Na obszarze działki nr 198 w obrębie Nowe Warpno, wzdłuż drogi publicznej łączącej Nowe Warpno z Miroszewem,
oznaczonej nr ewidencyjnym 609 obrębu Nowe Warpno (6 KDGp), zalesienia prowadzić z zachowaniem
niezadrzewionego pasa terenu, umożliwiającego modernizację i zapewniającego bezpieczeństwo użytkownikom
dróg, na wypadek pożaru lub ewentualnego zatarasowania drogi przez padające drzewa.
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3.

Ze względu na podmokły teren działki nr 344/2 w obrębie Warnołęka, stanowiący miejsce bytowania zwierząt gatunków
prawnie chronionych, sposób jej zagospodarowania uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

4.

W obrębie geodezyjnym Warnołęka (dz. nr 344/2), wzdłuż rzeki Myśliborki, wyznacza się pas terenu wolny
od zalesień, o szerokości 6 m.
§ 5.
Przepisy końcowe

1.

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/128/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Nowe Warpno z dnia 18 grudnia 1987 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Warpno
(Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1998 r. Nr 1, poz. 11) zmienioną uchwałami Nr LI/168/94 z dnia 29 marca 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 7, poz. 58) i Nr XXII/107/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego
Nr 9, poz. 71) – w części dotyczącej działek geodezyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.

2.

Uchyla się uchwałę nr XIX/097/2000 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmian
w planie ogólnym zagospodarowaniu przestrzennego gminy Nowe Warpno, obejmujacych tereny przeznaczone
pod zalesienie.

3.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę
za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Nowe Warpno.

5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Bożena Andruszkiewicz
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/106/2000
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2000 r.

ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWE WARPNO
skala 1: 1 000
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/106/2000
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2000 r.

ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWE WARPNO
skala 1: 5 000

RFN
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UCHWAŁA NR XXV/235/2000
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 września 2000 r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa” na obszarze
oznaczonym symbolami: 10MN, 9S, P, E, C, 17ZP, 19ZP, 01W, 18W, 03KK, 19KK, 010KZ i ograniczonym:
ulicą Kołobrzeską, ulicą Podmiejską, rzeką Regą i linią kolejki wąskotorowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58,poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala:
zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa”, zatwierdzonego uchwałą
Nr V/30/90 Rady Gminy i Miasta w Trzebiatowie z dnia 27 września 1990 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 19, poz. 244, z 1997 r. Nr 3,
poz. 19; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 9, poz. 97, z 2000 r. Nr 15, poz. 152), na obszarze oznaczonym
symbolami: 10MN, 9S, P, E, C, 17ZP, 19ZP, 01W, 18W, 03KK,19KK, 010KZ i ograniczonym: ulicą Kołobrzeską, ulicą
Podmiejską, rzeką Regą i linią kolejki wąskotorowej.
ROZDZIAŁ I.
USTALENIA WSTĘPNE
CZĘŚĆ 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ZMIANY PLANU
§ 1.
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/316/98 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa na terenie ograniczonym: ulicą Kołobrzeską, ulicą Podmiejską,
oraz rzeką Regą i linią kolejki wąskotorowej, przedmiotem opracowania jest określenie przeznaczenia terenów i zasad
ich zagospodarowania poprzez: rezygnację z rezerwacji terenu dla potrzeb przemysłu; wprowadzenie funkcji nieuciążliwych
m.in. przychodni zdrowia, zabudowy mieszkaniowej, usług i funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz
terenów parkowych i otwartych; określenie przebiegu ulic i ich parametrów technicznych oraz zasad kształtowania
infrastruktury technicznej.
§ 2.
Zmiana planu, zgodnie z powyższą uchwałą, reguluje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne
do wytyczenia ścieżek rowerowych,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie
zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrona
gruntów rolnych i leśnych,
9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków
bądź zbiorników bezodpływowych,
10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,
11) granice obszarów:
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zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
przekształceń obszarów zdegradowanych.
CZĘŚĆ 2.
GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEŃ ZMIANY PLANU
§ 3.

1.

Część stanowiąca opracowywanej zmiany planu składa się z:
1) części opisowej - tekstu ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały,
2) rysunku, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1 (oryginał rysunku planu w postaci
wydruku w skali 1:1000 na podkładzie mapowym numerycznym w redakcji właściwej dla skali 1:500, przyjętym
przez WODGiK - Filia w Gryficach pod KERG Nr 863/96, zaś pomniejszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa wykonano jako wydruk bez skali rysunku planu na podkładzie mapowym numerycznym,
opracowanym w redakcji właściwej dla skali 1:500).

2.

Część opisowa odnoszona jest do planszy graficznej, natomiast część graficzna znajduje wyjaśnienie w tekście
planu. Zestawienie obydwu części stanowi całość opracowania, umożliwiającą prawidłowe odczytanie ustaleń
planu.
§ 4.

1.

Ustalenia planu składają się z:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym terenie objętym opracowaniem,
2) ustaleń szczegółowych obowiązujących na wskazanych terenach elementarnych tj. terenach o zróżnicowanych
funkcjach i zasadach zagospodarowania, lub na ich wydzielonych częściach, określonych w tekście i na rysunku
planu.

2.

Do poszczególnych jednostek elementarnych mają zastosowanie obydwa poziomy ustaleń, w ten sposób, że ustalenia
ogólne są uściślane i uzupełniane ustaleniami szczegółowymi.
Aby odczytać ustalenia planu należy kolejno zapoznać się z treścią ustaleń ogólnych, a następnie z ustaleniami
szczegółowymi, odnoszącymi się do konkretnego terenu.
§ 5.

Ilekroć w uchwale występuje termin:
1)

obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą należy lokalizować zabudowę; wycofanie
zabudowy w głąb działki lub wysunięcie poza tę linię jest niedopuszczalne,

2)

nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów budowlanych
jest niedopuszczalna,

3)

wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek maksymalnej
powierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni terenu,

4)

wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej intensywności zabudowy „IZ” - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej
powierzchni wszystkich kondygnacji budynków do powierzchni terenu,

5)

wskaźnik minimalnej powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych „TZ” - należy przez to rozumieć stosunek
powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych do całkowitej powierzchni terenu,

6)

maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy „HZ” – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy liczoną
od poziomu terenu do najwyżej położonych części, podaną w ilości kondygnacji oraz odpowiadającą im wysokość
podaną w metrach nad poziom terenu - np. IV kond. HZ = 12,0 m n.p.t. (nad poziomem terenu),

7)

linie rozgraniczające - linie rozdzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
na rysunku planu poprowadzone są one po obowiązujących liniach podziałów geodezyjnych,

8)

linie podziału terenu - określone w planie linie projektowanego podziału terenu na działki, określone w zmianie
planu jako:
a) obowiązujące linie podziału, określające zobowiązanie do przeprowadzenia lub utrzymania istniejącego podziału
terenu zgodnego z tą linią,
b) dopuszczalne linie podziału, określające dopuszczenie takiego podziału terenu jako zalecanego, bez konieczności
jego przeprowadzenia.
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ROZDZIAŁ II.
USTALENIA OGÓLNE
CZĘŚĆ 1.
USTALENIA DOTYCZĄCE KATEGORII TERENU
§ 6.
Na obszarze objętym opracowaniem ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1)

dla terenów budowlanych:
a) OM - tereny ogólnie mieszkaniowe,

2)

dla terenów niebudowlanych:
a) UT - tereny ogólnodostępnych urządzeń turystycznych i sportowych,
b) TO - tereny otwarte,
c) W - tereny wód otwartych,
d) T - tereny techniczne,
e) KK - tereny komunikacji kolejowej,
f) KD - tereny komunikacji drogowej.
§ 7.

1.

Tereny ogólnie mieszkaniowe (OM) służą głównie celom mieszkaniowym. Funkcja mieszkaniowa jest na tych terenach
funkcją podstawową, lecz nie jedyną. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poniżej, dopuszcza się pod warunkiem
nie powodowania uciążliwości mogącej ograniczyć funkcję mieszkaniową.

2.

Na terenach ogólnie mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków mieszkaniowych,
2) pomieszczeń w budynkach mieszkaniowych dla wykonywania wolnego zawodu lub innych czynności
zawodowych podobnego rodzaju,
3) sklepów, usług gastronomicznych oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych dla zaopatrzenia tego terenu,
4) małych hoteli i pensjonatów o wielkości do 25 miejsc noclegowych,
5) obiektów: biurowych, służących celom religijnym, kulturalnym, socjalnym i zdrowotnym,
6) garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t,
w ilości min. 1mp/1 mieszkanie,
7) obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło,
wodę, urządzeń odprowadzających ścieki nawet, jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego nie
są przewidziane na te cele odpowiednie powierzchnie,
8) ulic układu obsługującego,
9) zieleni ogólnodostępnej,
10) ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych w zespołach do 10-ciu miejsc postojowych.

3.

Na terenach ogólnie mieszkaniowych w szczególności nie dopuszcza się lokalizowania:
1) obiektów budowlanych i innych, wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów
ogólnie mieszkaniowych ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość dla funkcji
mieszkaniowej. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących
obiektów,
2) postojów taksówek, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich przyczep,
3) rzemiosła uciążliwego,
4) chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

4.

Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów ogólnie mieszkaniowych jest niedopuszczalne.
§ 8.

1.

Tereny otwarte urządzone (TO) są to tereny otwarte, użytkowane dotychczas jako tereny rolnicze, a stanowiące
w planie:
1) otwarte tereny spacerowe,
2) strefę ekspozycji zespołów zabytkowych.

2.

Na terenach otwartych dopuszcza się:
1) prowadzenie upraw polowych, łąk i pastwisk pod warunkiem nie ograniczania dostępności terenu i realizacji
funkcji podstawowej;
2) prowadzenie tras pieszych, rowerowych i konnych;
3) zadrzewianie zgodnie z zasadami określonymi w rysunku planu;
4) lokalizacje plenerowych urządzeń rekreacyjnych.

3.

Na terenach otwartych zabrania się:
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lokalizowania wszelkiej zabudowy;
zalesiania, zakładania sadów i plantacji krzewów.
§ 9.

1.

Tereny urządzeń turystycznych i sportowych (UT) są to urządzone tereny otwarte, służące obsłudze turystyki,
sportowi i wypoczynkowi.

2.

Na terenach urządzeń turystycznych i sportowych dopuszcza się lokalizowanie:
1) obiektów sportowych,
2) przystani wodnych,
3) kąpielisk,
4) schronisk i stanic,
5) zajazdów i moteli,
6) pól namiotowych i kempingów,
7) terenów targowych i wystawowych,
8) zagospodarowania tras spacerowych i rowerowych,
9) obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło,
wodę, urządzeń odprowadzających ścieki nawet, jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego nie
są przewidziane na te cele odpowiednie powierzchnie,
10) zespołów garaży i parkingów dla potrzeb obiektów na własnym terenie, oraz dla potrzeb ogólnomiejskich
na terenach wydzielonych w ilości min. 5mp/100 m2 pow. użytkowej lub 4 mp/ 1 tor (kort),
11) ulic układu obsługującego,
12) zieleni ogólnodostępnej.

3.

Obiekty powyższe mogą być realizowane pod warunkiem, że:
1) proponowana zabudowa będzie dostosowana charakterem do miejsca i nie wpłynie niekorzystnie na zabudowę
sąsiadującą,
2) lokalizacja nie pogorszy warunków zamieszkania w sąsiedztwie,
3) zostaną spełnione warunki dobrego dojazdu i parkowania samochodów na terenie związanym z zabudową.

4.

Na terenach urządzeń turystycznych i sportowych w szczególności nie dopuszcza się lokalizowania obiektów
budowlanych i innych, w tym wymienionych wyżej, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów
urządzeń turystycznych i sportowych, ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość.
Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

5.

Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów urządzeń turystycznych i sportowych jest niedopuszczalne.
§ 10.

1.

Tereny komunikacji drogowej (KD) służą przede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz urządzeń i obiektów związanych
z obsługą ruchu.

2.

Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się lokalizowanie:
1) jezdni, ścieżek rowerowych, chodników,
2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych dla samochodów,
3) zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek,
4) wiat przystankowych,
5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej,
6) pasów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury,
7) urządzeń organizacji ruchu,
8) oświetlenia ulic,
9) elementów wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych.

3.

Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopuszczalna pod warunkiem
nie powodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu ulicznego.

4.

Lokalizowanie obiektów budowlanych i innych wymienionych wyżej jest niedopuszczalne, jeśli są one sprzeczne
ze sposobem użytkowania terenów komunikacji ze względu na ilość, położenie i rozmiary lub mogą spowodować
ograniczenie dopuszczonego w planie użytkowania innych terenów. Powyższe zastrzeżenia obowiązują również dla
zmiany użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

5.

Dla potrzeb zmiany planu ustala się następującą klasyfikację ulic:
układ obsługujący:
ulica lokalna
KD.G.L
ulica wewnętrzna (osiedlowa)
KD.W

6.

Nie dopuszcza się prowadzenia tras komunikacji autobusowej po ulicach układu obsługującego: dojazdowych
i wewnętrznych.
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7.

Ulice układu obsługującego należy traktować indywidualnie jako strefę ruchu uspokojonego z preferencją dla
ruchu pieszego i rowerowego.

8.

W ciągu ulic lokalnych i dojazdowych należy w miarę możliwości wydzielić odrębny pas ruchu dla rowerów,
odpowiednio oznakowany i włączony w ogólnomiejski system tras rowerowych.

9.

Lokalizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana użytkowania terenu, jest uwarunkowana
umieszczeniem na terenie nieruchomości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ilości miejsc parkingowych,
to jest:
1) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,
2) 1 miejsce parkingowe na każde 25 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego,
3) 1 miejsce parkingowe na każde 10 miejsc siedzących w lokalach gastronomicznych i klubach.

CZĘŚĆ 2.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD INWESTOWANIA ORAZ TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU
§ 11.
1.

Ustala się jako obowiązujący podział terenu zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi.

2.

Ustala się wymóg uporządkowania podziałów nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu. Realizacja nowych
inwestycji lub ich rozbudowa bez dokonania korekty podziałów parcelacyjnych jest niedopuszczalna.

3.

Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania
i użytkowania obiektów. Dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy istniejących obiektów w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z niniejszą zmianą planu.

4.

Tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu, inne niż wskazane dla kategorii terenu, jest możliwe jedynie
pod warunkiem nie utrudniania realizacji planu oraz zwolnienia terenu w stanie niepogorszonym pod inwestycje
zgodne z planem.
§ 12.

1.

Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem, należy zapewnić w granicach własnej działki odpowiednią,
ze względu na funkcję i wielkość obiektu, ilość miejsc parkingowych.

2.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na własnej działce, dopuszcza
się możliwość realizacji przez inwestora miejsc parkingowych na terenie zamiennym wskazanym przez Zarząd Miasta
i Gminy w Trzebiatowie.

3.

Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych jest niedopuszczalna.
§ 13.

Realizacja zabudowy na terenie objętym niniejszym planem jest dopuszczalna wyłącznie po rozpoznaniu warunków
gruntowo-wodnych i uwzględnieniu możliwości występowania wód agresywnych dla betonów.
§ 14.
Należy zapewnić możliwość podłączenia zabudowy do ogólnomiejskiej sieci infrastruktury technicznej.
§ 15.
Sposób realizacji nowej zabudowy musi zapewniać ochronę budynków przed powodzią.
CZĘŚĆ 3.
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ
§ 16.
1.

Obsługę komunikacyjną terenu opracowania należy zapewnić z ulic układu:
1) podstawowego: ul. Kołobrzeskiej (poza terenem opracowania),
2) obsługującego: ul. Podmiejskiej (09.KD.G.L), 10.KD.W, 11.KD.W, 12.KD.W.

2.

Obsługę inżynieryjną terenu opracowania należy zapewnić z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic.

3.

Poza liniami regulacyjnymi zabudowy dopuszcza się lokalizację jedynie podziemnych urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów Obrony Cywilnej.
§ 17.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
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1)

zasilenie obiektów z istniejących sieci średniego napięcia,

2)

na obszarze opracowania dopuszcza się budowę stacji transformatorowych dostosowanych do potrzeb nowej
zabudowy, lokalizowanych w granicach terenów budowlanych. Zaleca się stosowanie stacji wbudowanych,
dostosowanych formą do sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się stosowanie stacji zagłębionych
na wydzielonych działkach.
§ 18.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1)

zasadę zaopatrzenia obiektów w gaz z istniejących i rozbudowywanych sieci gazowych średniego i niskiego
ciśnienia,

2)

przyłączenie odbiorców z sieci gazowej ustala się za pośrednictwem reduktorów indywidualnych i grupowych.
§ 19.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1)

utrzymanie systemu lokalnych źródeł ciepła,

2)

zakaz korzystania ze źródeł ciepła przystosowanych do opalania paliwem stałym,

3)

zaleca się stosowanie paliw ekologicznych (gaz ziemny typu GZ-50, olej opałowy typu „ekoterm”) do opalania
w urządzeniach energetyczno-grzewczych,

4)

nie dopuszcza się możliwości przekroczenia norm NSD w zakresie rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych
z wszelkich obiektów inżynierskich oraz na poszczególnych kondygnacjach różnego typu zabudowy,

5)

przed włączeniem do eksploatacji obiektów inżynierskich powodujących powstanie i emisję zanieczyszczeń
do powietrza atmosferycznego ustala się konieczność uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony
powietrza, dla obiektów wymagających tego na podstawie przepisów szczególnych.
§ 20.

W ramach obsługi telekomunikacyjnej - w miarę potrzeby planuje się rozbudowę sieci telefonicznej z wykorzystaniem
istniejącej kanalizacji oraz zwiększenie pojemności centrali.
§ 21.
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1)

podłączenie inwestycji do zbiorczej sieci wodociągowej,

2)

bilans zaopatrzenia w wodę musi być zgodny z bilansem sporządzonym dla całego miasta,

3)

przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy potwierdzić możliwość
zaopatrzenia projektowanych budynków w wodę w ramach bilansu wodnego dla całego miasta i bilansu zasobowego
istniejącego ujęcia wody w Trzebiatowie,

4)

na terenie 03.UT ustala się rezerwację terenu dla potrzeb lokalizacji studni publicznej zgodnie z zarządzeniem
Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663).
Szczegółową lokalizację należy poprzedzić rozpoznaniem hydrogeologicznym.
§ 22.

Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia ścieków:
1)

ustala się zasadę stosowania rozdzielczego układu kanalizacyjnego,

2)

ścieki sanitarne z terenu objętego opracowaniem należy odprowadzać do istniejących i projektowanych kolektorów
kanalizacyjnych, następnie do przepompowni ścieków sanitarnych (przepompownia PC4 na terenie 05.T) i dalej
kolektorem tłocznym do sieci miejskiej i miejskiej oczyszczalni ścieków,

3)

przepompownię ścieków sanitarnych projektować jako zagłębioną, bezskratkową, o dopuszczalnej strefie uciążliwości
do 15 m,

4)

ustala się wymóg podłączenia zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej; do czasu realizacji sieci odprowadzać
ścieki do indywidualnych zbiorników wybieralnych,

5)

nakazuje się likwidację sieci lokalnych odprowadzających ścieki sanitarne do rzeki Regi,

6)

wody opadowe należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

7)

dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z dróg na terenach parkowych, placów i parkingów do odbiornika,
po ich wstępnym podczyszczeniu,
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dopuszcza się dla zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej na własnej działce odprowadzanie nie zanieczyszczonych
wód opadowych do odbiornika.
§ 23.

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów:
1)

gromadzenie i usuwanie odpadów należy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia odpadów po ich
wstępnej segregacji.

2)

preferuje się lokalizowanie śmietników indywidualnie dla każdej posesji na działkach, przy linii ogrodzeń, na styku
posesji sąsiednich.
§ 24.

1.

Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznej obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych
służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające
ścieki, na terenach budowlanych nawet - jeśli nie są przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego
na te cele żadne powierzchnie.

2.

Zasada określona w ust. 1 dotyczy również urządzeń związanych z eksploatacją tych budynków i obiektów,
tj. urządzeń obsługi technicznej niezbędnych dla funkcjonowania obiektów zlokalizowanych na tym terenie (takich
jak np. stacje transformatorowe, stacje hydroforowe, studzienki telekomunikacyjne, zbiorniki i urządzenia na gaz
płynny przeznaczony na cele bytowe, zbiorniki i urządzenia na olej opałowy, altany śmietnikowe, placyki gospodarcze,
trzepaki z ławeczką, garaże, pomieszczenia techniczno- magazynowe i inne), określonych w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz. U z 1995 r. Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574
z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
CZĘŚĆ 4.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD ZABEZPIECZENIA PRZECIW POWODZI
§ 25.

1.

Ustala się odtworzenie dawnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, polegającej na odprowadzeniu wód
powodziowych Regi poprzez staw Świętego Grzegorza na polder gorzysławski. W związku z tym należy:
1) odtworzyć most na ulicy Kołobrzeskiej nad stawem Świętego Grzegorza,
2) połączyć obydwie części stawu zapewniając minimum 14m2 powierzchni przepływu,
3) ukształtować odpowiednio teren: podwyższyć obszar wokół terenów otwartych 04.TO, ukształtować skarpy,
4) wykształcić kanał ulgi łączący staw z polderem gorzysławskim oraz odtworzyć kanał ulgi łączący Regę z polderem,
co zapewni odpowiednie odprowadzenie wód powodziowych z Regi,
5) zapewnić odpowiednie przepusty dla kanałów ulgi pod projektowaną obwodnicą drogową i nasypem kolejki
wąskotorowej,
6) przed przystąpieniem do inwestycji wykonać szczegółowe, wielobranżowe opracowanie projektowe całości
przedsięwzięcia, uwzględniające również zabezpieczenie sieci uzbrojenia technicznego w okresie wysokiego
stanu wód rzeki Regi.

2.

W celu zwiększenia ilości przepływu wód w Redze należy prowadzić prace oczyszczające i pogłębiające dno.

3.

Ustala się dla terenów budowlanych rzędną minimum 4,5 m n.p.m. oraz dla zabudowy rzędną posadowienia parteru
min. 0,5 m n.p.t.
CZĘŚĆ 5.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
§ 26.

1.

Z uwagi na położenie terenu w strefie ochrony ekspozycji starego miasta i strefie ochrony krajobrazowej Regi
ustala się następujące wytyczne urbanistyczne dotyczące sposobów kształtowania zabudowy:
1) zabudowa terenu stanowi przedpole widokowe sylwety starego miasta i nie może jej zakłócać; maksymalna
wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości zabudowy istniejącej, zlokalizowanej w danym planie
kompozycji panoramy miasta,
2) zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie Regi powinna podkreślać jej walory krajobrazowe,
3) ustala się zasadę kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodną z charakterem historycznego
krajobrazu miejskiego,
4) wprowadza się nową ulicę i podziały parcelacyjne, określone w rysunku planu, zgodne z charakterem
projektowanej zabudowy,
5) obsługę komunikacyjną zespołu zabudowy kształtować stosując zasadę uspokojonego ruchu.
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Ustala się następujące wytyczne urbanistyczne dotyczące lokalizacji zabudowy:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami regulacyjnymi określonymi w rysunku planu,
2) modernizacja i przebudowa istniejących budynków musi być dokonywana zgodnie z ustaleniami planu.
§ 27.

1.

Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej zabudowy mieszkaniowej dla obiektów
nowoprojektowanych oraz istniejących wymagających przebudowy i modernizacji:
1) zaleca się utrzymanie wysokości zabudowy równej wysokości istniejącej zabudowy sąsiedniej,
2) zaleca się stosowanie dachów wysokich, dwuspadowych, symetrycznych o kącie nachylenia połaci
42 °do 45°,
3) zaleca się przekształcenie formy budynków istniejących i dostosowanie ich formy do form zabudowy miejskiej,
4) projektowana zabudowa poprzez sposób usytuowania, gabaryty, formę architektoniczną, wykończenie i sposób
zagospodarowania terenu powinna podkreślać charakter i walory strefy mieszkaniowej.

2.

Projektowaną zabudowę usługowo - turystyczną na terenie „UT” należy kształtować w harmonii z zabudową
jednorodzinną, jako architekturę współczesną. W elewacjach zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych.
§ 28.

1.

Należy dążyć do uporządkowania zabudowy towarzyszącej poprzez likwidację obiektów obniżających walory
krajobrazowe i standard otoczenia.

2.

Ustala się wymóg kształtowania garaży jako wbudowanych (dla obiektów noworealizowanych) lub lokalizowanych
w zespołach w obrębie strefy pieszojezdnej.
ROZDZIAŁ III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 29.

Dla terenu 01.OM o powierzchni 1,072 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Teren zabudowy ogólnie mieszkaniowej (OM). Preferowana lokalizacja domów mieszkalnych z małymi usługami
w parterach.

2.

Kształtowanie zabudowy:
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) zabudowę należy lokalizować jako wolnostojącą,
3) istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji,
4) zaleca się przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, bez akcentów architektonicznych,
5) poziom posadowienia parterów do 0,5 m nad poziomem terenu,
6) zaleca się lokalizację garaży wbudowanych, poza jednym zespołem garaży usytuowanych przy ulicy 11.KD.W,
7) teren znajduje się w strefie E ochrony ekspozycji sylwety starego miasta - zmiana zagospodarowania wymaga
opinii WKZ.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu.
Podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

4.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy
PZ = 0.28
2) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
IZ = 0.75
3) minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nie utwardzonych
TZ = 0.4
4) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji (dla zabudowy nowej), lecz nie
więcej niż HZ = 9 m n.p.t.
5) zalecane ogrodzenia na podmurówce z cegły lub w formie kształtowanych żywopłotów i parkanów,
6) lokalizacja śmietników wewnątrz posesji.

5.

Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:
1) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Kołobrzeskiej, Podmiejskiej i ulicy dojazdowej
11.KD.W.,
2) dojazdy do posesji z ulicy Kołobrzeskiej i ulicy dojazdowej 11.KD.W.
§ 30.

Dla terenu 02.UT o powierzchni 0,606 ha ustala się:
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Funkcja terenu.
Tereny urządzeń turystycznych i sportowych (UT) projektowane przy ulicy Podmiejskiej w sąsiedztwie rzeki.
Preferowana lokalizacja zajazdu lub małego pensjonatu.

2.

Kształtowanie zabudowy:
1) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
2) zaleca się kształtowanie zabudowy w harmonii z formą sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej,
3) zaleca się przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, bez akcentów architektonicznych,
4) dopuszcza się lokalizowanie garaży wolnostojących od strony ulicy dojazdowej, min. 4 m od granicy działki,
5) zalecane nasadzenie zieleni wysokiej o charakterze parkowym, zgodnie z rysunkiem planu,
6) teren znajduje się w strefie E ochrony ekspozycji sylwety starego miasta - zmiana zagospodarowania wymaga
opinii WKZ.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu:
Podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

4.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy
2) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
3) minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nie utwardzonych
4) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy:
do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 10,5 m n.p.t.

5.

PZ = 0.28
IZ = 0.49
TZ = 0.5

Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:
Obsługa inżynieryjna i komunikacyjna z ulicy dojazdowej.
§ 31.

Dla terenu 03.UT o powierzchni 0,282 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Tereny urządzeń turystycznych i sportowych (UT) przyległe do ulicy Podmiejskiej i parkingu ogólnodostępnego.

2.

Kształtowanie zabudowy.
Zabrania się lokalizacji wszelkiej zabudowy poza obiektami małej architektury.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu.
Podział geodezyjny zgodnie z rysunkiem planu.

4.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) teren ogólnodostępny - nie zaleca się grodzenia terenu,
2) zaleca się lokalizowanie małej architektury w formie altan ogrodowych i trejaży, możliwość urządzenia miejsca
piknikowego,
3) zalecane nasadzenia zieleni wysokiej o charakterze parkowym, zgodnie z rysunkiem planu,
4) ścieżki piesze i rowerowe utwardzone, z powierzchnią przepuszczalną.
§ 32.

Dla terenu 04.T0 o powierzchni 8,464 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Tereny otwarte urządzone (TO) stanowiące użytki zielone, położone między zespołem zabudowy i projektowaną
obwodnicą miejską. Zalecane pozostawienie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

2.

Kształtowanie zabudowy.
Zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy.

3.

Zasady i warunki parcelacji terenu.
Dopuszcza się rozgraniczenie terenu bez możliwości grodzenia.

4.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie użytków zielonych,
2) należy zachować i utrzymać sieć rowów melioracyjnych,
3) zalecane zachowanie istniejących drzew i uzupełnienie nasadzeń w formie niedużych grup zieleni i szpalerów,
4) zakaz zalesiania, zakładania sadów i plantacji krzewów,
5) teren znajduje się w strefie E ochrony ekspozycji sylwety starego miasta - zmiana zagospodarowania wymaga
opinii WKZ.
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§ 33.
Dla terenu 05.T o powierzchni 0,0376 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Teren techniczny (T) - lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację wyłącznie obiektów inżynieryjnych związanych z funkcjonowaniem przepompowni
ścieków,
2) przepompownię realizować jako zagłębioną, bezskratkową, o dopuszczalnej strefie uciążliwości 15 m,
3) dojazd do przepompowni ulicą 12.KD.W.
§ 34.

Dla terenu 06.W o powierzchni 0,381 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Tereny wód otwartych (W) - staw Świętego Grzegorza, część północna.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) główną funkcją stawu jest odbiór wód powodziowych z rzeki Regi,
2) ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych oczyszczonych i nieoczyszczonych do stawu,
3) dopuszcza się zrzut oczyszczonych wód opadowych do stawu,
4) brzegi stawu umacniać w sposób naturalny: faszyną, roślinnością, drobnym kamieniem itp.,
5) należy odtworzyć przeprawę mostową na ulicy Kołobrzeskiej nad stawem i połączyć jego dwie części w jeden
zbiornik wody.
§ 35.

Dla terenu 07.W o powierzchni 1,107 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Tereny wód otwartych (W) - rzeka Rega.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) należy zachować wzdłuż brzegu rzeki pas terenu dla zapewnienia właściwego, ze względów przeciwpowodziowych, ukształtowania brzegu oraz zapewnienia swobodnego dostępu do rzeki,
2) należy ze względów przeciwpowodziowych podwyższyć obwałowanie rzeki do rzędnej od 4,0 do 4,5 m lecz nie
należy sypać wałów przeciwpowodziowych o pełnej wysokości 5,5 m n.p.m.,
3) w miejscu „kanału ulgi” należy zachować dotychczasową wysokość brzegu,
4) zieleń wzdłuż rzeki kształtować jako zieleń parkową,
5) brzegi rzeki umacniać w sposób naturalny: faszyną, roślinnością, drobnym kamieniem itp.,
6) dopuszcza się odprowadzenie do rzeki wód opadowych po ich uprzednim podczyszczeniu.
§ 36.

Dla terenu 08.KK o powierzchni 0,641 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu:
Teren kolei wąskotorowej (KK).

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) linia kolejki wąskotorowej jest wpisana do rejestru zabytków - projekt zagospodarowania terenu musi być
zaopiniowany przez WKZ,
2) należy przewidzieć przepust pod nasypem dla kanału ulgi łączącego Staw z polderem gorzysławskim.
§ 37.

Dla terenu 09.KD.G.L o powierzchni 0,551 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Ulica gminna lokalna (L) układu obsługującego - ulica Podmiejska, pełniąca rolę obejścia starego miasta.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) zachowanie dotychczasowych linii regulacyjnych o szerokości 15 m zgodnie z rysunkiem planu,
2) nowe nasadzenia lokalizowane zgodnie z rysunkiem planu,
3) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego:
a) kanalizacja sanitarna ø 200 mm i deszczowa ø 200 mm,
b) sieć gazowa min. ø 100 mm,
c) sieć wodociągowa min ø 100 mm,
d) sieć energetyczna min skablowania 2 x 240 mm2.
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§ 38.
Dla terenu 10.KD.W o powierzchni 0,184 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Ulica układu podstawowego - ulica wewnętrzna.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m, z chodnikami po obydwu stronach szer.1,5 m i 3 m, z placykiem
manewrowym i miejscami postojowymi na zakończeniu,
2) nowe nasadzenia lokalizowane zgodnie z rysunkiem planu,
3) nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych,
4) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego:
a) kanalizacja sanitarna ø 200 mm i deszczowa ø 200 mm,
b) sieć gazowa min. ø 100 mm,
c) sieć wodociągowa min ø 100 mm,
d) sieć energetyczna min. skablowania 2 x 240 mm2
§ 39.

Dla terenu 11.KD.W o powierzchni 0,155 ha ustala się:
1.

Funkcja terenu.
Ulica układu podstawowego - ulica wewnętrzna.

2.

Sposób zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, bez chodnika, kształtowana jako pieszojezdnia,
2) nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych,
3) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego:
a) kanalizacja sanitarna ø 200 mm i deszczowa ø 200 mm,
b) sieć gazowa min. ø 100 mm
c) sieć wodociągowa min. ø 100 mm,
d) sieć energetyczna min. skablowania 2 x 240 mm2
§ 40.

Dla terenu 12.KD.W o powierzchni 0,8436 ha ustala się:
Ulica wewnętrzna (W) układu podstawowego obsługująca teren przepompowni ścieków i tereny otwarte.
1)

szerokość w liniach rozgraniczających min 7 m,

2)

zachowanie rezerw dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

3)

należy przewidzieć przepust pod drogą dla kanału ulgi łączącego Staw z polderem gorzysławskim.
ROZDZIAŁ IV.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 41.

Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia zawarte w „Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzebiatowa”, zatwierdzonym uchwałą Nr V/30/90 Rady Gminy i Miasta w Trzebiatowie
z dnia 27 września 1990 r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 19, poz. 244 z późn. zm).
§ 42.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę
od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 43.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Trzebiatowie.
§ 44.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Warcholak

2165

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 459

Załącznik do uchwały Nr XXV/235/2000
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 września 2000 r.
TRZEBIATÓW
ZMIANY PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DOTYCZĄCE TERENU W REJONIE ULIC:
UL. KOŁOBRZESKIEJ, UL. PODMIEJSKIEJ,
RZEKI REGI i LINII KOLEJOWEJ
skala 1: 5 000
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UCHWAŁA NR XVI/77/2000
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce, obejmujących tereny
przeznaczone pod zalesienia.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Gminy w Brojcach uchwala, co następuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/154/97 Rady Gminy w Brojcach z dnia 23 września 1997 r., dokonać zmiany w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/99/83 Gminnej Rady Narodowej
w Brojcach z dnia 28 maja 1983 r. (Dz. Urz. WRN Nr 4, poz. 38), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą
Nr XXIV/139/88 GRN w Brojcach z dnia 26 marca 1988 r. (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 100).
§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE
1.

Obszar i przedmiot zmian:
– zmiany - zalesienia - o łącznej pow. 12,06 ha.

Obręb
geodez.
Brojce
Przybiernowo

Numer
działki
cz. 40/1
cz. 2
34/1
cz. 362
cz. 2

Tąpadły
Razem:

Pow.
(ha)
0,61
0,73
0,36
8,09
2,27
12,06

Przeznaczenie
w planie
W
RP
RP
RP, IN
RZ

Projektowane
przeznaczenie
RL
RL
RL
RL
RL

2.

Granice obszarów zmian oznaczono na rysunkach planu w skali 1:5000, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

3.

Zakres ustaleń planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie.

4.

Ustalenia planu obejmują tereny projektowanych zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

5.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu, mogą być
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

6.

Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe wraz z warunkami jego dopuszczenia.
§ 3.
WYJAŚNIENIA UŻYWANYCH POJĘĆ

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.
§ 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1.

Wyznacza się tereny określone na rysunku planu symbolem RL, z przeznaczeniem podstawowym pod tereny leśne.

2.

Tereny objęte zmianami nie są rozpoznane pod względem występowania stanowisk archeologicznych. Inwestor
zobowiązany jest do zawiadomienia służby ochrony zabytków o przystąpieniu do inwestycji z wyprzedzeniem min.
2 - miesięcznym, celem umożliwienia rozpoznania terenu inwestycji przez służbę konserwatorską pod względem
występowania stanowisk archeologicznych oraz ustalenia zakresu wykonania prac archeologiczno
– konserwatorskich. Prace te przeprowadzane są na koszt Inwestora. Prace archeologiczne mają charakter sezonowy,
w okresie od kwietnia do października.
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Na terenie działki nr 2 położonej w obrębie Przybiernowo, zalesienia prowadzić z zachowaniem rezerwy terenu
dla poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 105 relacji Gryfice – Brojce, którego szerokość w liniach
rozgraniczenia wynosi 35 m.
§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

1.

Na obszarach objętych niniejszymi zmianami w planie tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Brojce, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/99/83 Gminnej Rady Narodowej w Brojcach z dnia
28 maja 1983 r. (Dz. Urz. WRN Nr 4, poz. 38), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXIV/139/88 GRN
w Brojcach z dnia 26 marca 1988 r. (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 100).

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę
za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0 %.

3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brojcach.

4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucjan Łukomski
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/77/2000
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 29 września 2000 r.

ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BROJCE
SKALA 1 : 5 000
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/77/2000
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 29 września 2000 r.

ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BROJCE
SKALA 1 : 5 000
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/77/2000
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 29 września 2000 r.

ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BROJCE
SKALA 1 : 5 000
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UCHWAŁA NR XX/226/2000
Rady Gminy Postomino
z dnia 5 października 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jarosławiec do 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58,poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10, art. 26, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), uchwały Nr XVI/177/00
Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, „Jarosławiec”, uchwalonym przez Radę Gminy Postomino uchwałą Nr XIII/42/91
z dnia 11 marca 1991 r. Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne
§ 1.
Uchwala się zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jarosławiec – dla terenów usług
turystycznych, zabudowy mieszkalnej i pensjonatowo-letniskowej na działkach 333/1 i 333/2. Ustalenia zmiany do planu
wyrażone są w postaci:
1.

zasad zagospodarowania terenów określonych niniejszą uchwałą,

2.

rysunku planu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.

planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1, niniejszej uchwały,

2.

przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

3.

rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik niniejszej
uchwały,

4.

granicach obowiązywania planu - należy przez to rozumieć granice obowiązywania planu pokazane na rysunku
planu,

5.

obszarze - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6.

funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe.
ROZDZIAŁ II - Zasady ogólne zagospodarowania terenu
§ 3.

1.

Ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o różnym sposobie użytkowania oznaczone na rys.
planu linią ciągłą. Linie rozgraniczające poszczególne działki w ramach jednego obszaru oznaczone na rysunku
planu linią przerywaną są nieobowiązujące i mogą być korygowane zależnie od potrzeb.

2.

Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu ograniczające możliwość przybliżenia
projektowanej zabudowy do granicy działki.

3.

Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6 stanowiący stosunek powierzchni ogólnej budynku
do powierzchni działki.

4.

Niezbędną ilość miejsc parkingowych należy zabezpieczyć na własnej działce.

5.

W przypadku sprzedaży całego terenu dla jednego inwestora obowiązujące są:
zewnętrzne granice działki /całego obszaru opracowania/
nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic
lokalizacja wjazdów z ulic Bałtyckiej i Słonecznej
wytyczne kształtowania zabudowy
miejsca podłączenia infrastruktury do sieci zewnętrznych
Nie obowiązuje wniesiony na rysunku planu podział na działki, wewnętrzny układ komunikacyjny i układ
infrastruktury poza przyłączami do sieci zewnętrznych.
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6. Z obiektów istniejących na terenie opracowania istnieje możliwość adaptacji dwukondygnacyjnego budynku
zlokalizowanego od strony ul. Słonecznej po sprawdzeniu jego stanu technicznego. Istniejąca sieć infrastruktury
w granicach opracowania przewidziana jest do wymiany. Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej
w przypadku zagospodarowania działki przez jednego inwestora.
7. Przy projektowaniu i realizacji uwzględnić wnioski uproszczonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej
przez Zakład Projektowania i Handlu „Geotechnika” mgr Zdzisławę Plichtę. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
wykonać badania gruntu w trybie Prawa Górniczego i Geologicznego.
8. W przypadku prowadzenia prac ziemnych i natrafienia na obiekty archeologiczne należy o tym powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wstrzymując roboty budowlane.
9. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizację inwestycji mogących
pogorszyć stan środowiska wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
10. Nie zezwala się na realizację zakładów, które zanieczyszczałby wody deszczowe związkami ropopochodnymi.
11. Teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Nr 2 „Pas pobrzeża na zachód
od Ustki”, na którym obowiązują zasady zagospodarowania określone w uchwale Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Słupsku Nr 31 z dnia 8 grudnia 1994 r.
12. Teren objęty planem znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, na którym obowiązują zasady
zagospodarowania określone w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 z późn. zm.).
13. Zakłada się max. ochronę istniejącej zieleni która będzie pełniła funkcję rekreacji w granicach wydzielonych działek.
Zaprojektowany układ przestrzenny pozwala na zachowanie praktycznie wszystkich istniejących drzew. Ewentualna
wycinka może dotyczyć pojedynczych drzew o małych walorach przyrodniczych.
ROZDZIAŁ III - Ustalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
§ 4.
Dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące zasady zagospodarowania:

Symbol
1 UT MP

Pow. w
ha
0,34

2 PL UT

0,80

3 KP

0,13

4 KDw
5 KDw

0,07
0,04

6 KCp
ZP
UH UG MN

0,02

Treść
ustaleń realizacyjnych
Projektowana lokalizacja usług turystycznych i zabudowy mieszkalnopensjonatowej. Preferowana dla usług pierzeja ul. Bałtyckiej.
Ustala się następującą wysokość zabudowy:
- dwie kondygnacje naziemne i poddasze użytkowe w stromym dachu
przy max. wys. nad terenem posadzki parteru 0,5 m i kalenicy 12,5 m
Na sąsiadujących działkach dopuszcza się zabudowę typu szeregowego
lub bliźniaczego. O typie zabudowy dwóch sąsiednich działek decyduje
wcześniej wydana decyzja określająca typ zabudowy.
Projektowana zabudowa mieszkalno-pensjonatowa oraz letniskowa.
Możliwość adaptacji istniejącego budynku 2-kondygnac. pod warunkiem
potwierdzenia takiej możliwości ekspertyzą konstrukcyjną. Dopuszcza się
lokalizację usług dla obsługi ruchu turystycznego.
Ustala się następującą wysokość zabudowy:
- dwie kondygnacje naziemne i poddasze użytkowe w stromym dachu
przy max. wys. nad terenem posadzki parteru 0,5 m i kalenicy 12,5 m
Projektowany parking z zapisaną służebnością w zakresie obsługi
komunikacyjnej działek sąsiednich lub stanowiący współwłasność
właścicieli obsługiwanych działek
Drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających
8,0 m z placykami nawrotowymi. Mogą być projektowane jako
jednoprzestrzenne na których ruch pojazdów będzie podporządkowany
ruchowi pieszemu.
Ciąg pieszy o szer.3,0 m
Teren istn. zieleni parkowej poza granicami opracowania
Teren istn. zabudowy mieszkalno-usługowej poza granicami opracowania
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ROZDZIAŁ IV - Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 5.
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
– zaopatrzenia w wodę z istniejącej sieci komunalnej,
– dla poszczególnych obiektów przyłącza wykonać we własnym zakresie,
– instalacje w obiektach sezonowych zabezpieczyć przed przemarzaniem.
– niezależnie od zasilania z sieci należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę z awaryjnych studni publicznych,
zgodnie z zarządzeniem MGPiB nr 2/95 z dnia 21 września 1995 r. (M.P. nr 59, poz. 663).
2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
– ścieki gospodarczo-bytowe odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej.
3. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:
– wody opadowe odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej i Bałtyckiej. Nie zezwala się
na odprowadzenie wód deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.
4. W zakresie gazyfikacji ustala się:
Po doprowadzeniu gazu do m. Jarosławiec projektowane obiekty mogą być podłączone do gazociągów. Podłączenie
odbiorców poprzez indywidualne reduktory przewidziane do zasilania odbiorców domowych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:
Przygotowanie ciepła dla potrzeb grzewczych oparte wyłącznie o paliwo ekologiczne (energia elektryczna, olej, gaz
propan butan). Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza nie może przekroczyć wartości stężeń
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu MOŚ,ZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dz. u. Nr 55 poz. 355).
Po zgazyfikowaniu m. Jarosławiec wszystkie paliwa dające większe zanieczyszczenie niż gaz ziemny zastąpić gazem.
6. W zakresie odpadów stałych ustala się:
Zorganizowany wywóz odpadów stałych na wysypisko gminne w Bylicy. Nie przewiduje się powstawania odpadów
niebezpiecznych i ropopochodnych.
7. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu A w dB:

- na terenie zabudowy mieszkalno pensjonatowej
od drogi
od innych źródeł
w dzień przedział czasu nocą- przedział czasu
w dzień- przedział czasu nocą- przedział czasu
odniesienia 16godz.
odniesienia 8 godz.
odniesienia 8 najmniej
odniesienia 1 najmniej
korzystnych godz.dnia
korzystna godz. nocy
45 dB
45
40
na terenie zabudowy usługowo mieszkaniowej UT MP
od drogi
od innych źródeł
w dzień przedział czasu nocą- przedział czasu
w dzień- przedział czasu nocą- przedział czasu
odniesienia 16godz.
odniesienia 8 godz.
odniesienia 8 najmniej
odniesienia 1 najmniej
korzystnych godz.dnia
korzystna godz. nocy
60dB
50 dB
50
40
8. W zakresie elektroenergetyki:
Zasilanie projektowanych obiektów wykonać należy z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia
w ul. Słonecznej z zamianą przyłącza napowietrznego na linię kablową po uzyskaniu warunków z Zakładu
Energetycznego w Słupsku.
9. Komunikacja
Ulice Bałtycka i Słoneczna znajdują się poza granicami opracowania.
Istniejące wjazdy na teren działek 333/1 i 333/2 od strony ul. Bałtyckiej zaliczonej do dróg powiatowych,
oraz od drogi gminnej – ul. Słonecznej nie ulegają zmianie.
10. Sieci, przyłącza i instalacje projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
ROZDZIAŁ V - Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 6.
1.

Przy projektowaniu obiektów na terenie opracowania wskazane jest wyznaczenie pomieszczeń na ukrycia częściowego
przygotowane o współczynniku ochrony K>100.
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Zaopatrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 5 niniejszych ustaleń tak, aby odpowiadała wymogom stawianym
wodociągom wiejskim w okresie ograniczonych dostaw.
ROZDZIAŁ VI - Ustalenia końcowe
§ 7.

Nie ustala się zadań do realizacji jako lokalne cele publiczne.
§ 8.
Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wys. 0 %.
§ 9.
W granicach określonych niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Jarosławiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/42/91 z dnia 11 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 6,
poz. 42)
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Postomino.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Sieradzki
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Załącznik Nr do uchwały Nr XX/226/2000
Rady Gminy Postomino
z dnia 5 października 2000 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JAROSŁAWIEC 333
SKALA 1 : 5 000
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UCHWAŁA NR XVII/92/2000
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 27 października 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W § 22 Statutu Gminy Suchań przyjętym uchwałą Nr Xlll/95/96 z dnia 29 lutego 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 8, poz. 67
zm. Nr 20, poz. 139; z 1998 r. Nr 10, poz. 59, Dz. Urz.Woj. Zach. z 1999 r. Nr 26, poz. 427 oraz Nr 46, poz. 714) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd składający się z 6 osób wybieranych przez Radę spośród radnych lub
spoza składu Rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.”

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W skład Zarządu wchodzą: Burmistrz, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu, jego zastępca oraz
4 członków”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Warszawski
Poz. 463
POSTANOWIENIE
Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie
z dnia 23 października 2000 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania rady gminy w Ustroniu Morskim przed
upływem kadencji.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 11 października 1991 r. - o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 386) po rozpatrzeniu wniosku grupy obywateli postanawia się co następuje:
§ 1.
1.

Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Ustroniu Morskim przed upływem kadencji.

2.

Datę przeprowadzenia referendum wyznaczam na dzień 26 listopada 2000 r..
§ 2.

Wzór i treść karty do głosowania w referendum określa załącznik Nr l do postanowienia.
§ 3.
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik Nr 2 do postanowienia.
§ 4.
Postanowienie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZASTĘPCA
WOJEWÓDZKIEGO KOMISRZA WYBORCZEGO
w Koszalinie
Aleksander Nowiński
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Załącznik nr l do Postanowienia
Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Koszalinie
z dnia 23 października 2000 r.

Wzór i treść karty do głosowania w referendum

Karta do głosowania
w referendum gminnym
w sprawie odwołania Rady Gminy w Ustroniu Morskim
zarządzonym przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Koszalinie
na dzień 26 listopada 2000 r.

Czy Pani/Pan jest za
odwołaniem Rady Gminy
w Ustroniu Morskim
przed upływem kadencji

TAK

NIE
Pouczenie o sposobie głosowania
Głosować można stawiając znak „x” w kratce z prawej strony obok wybranego wariantu odpowiedzi.
Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność
głosu.

(miejsce na pieczęci
komisji obwodowej)

(odcisk pieczęci zastępcy wojewódzkiego
komisarza wyborczego)
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Załącznik nr 2 do Postanowienia
Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Koszalinie
z dnia 23 października 2000 r.

Kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum

Treść czynności

Termin wykonania

do 24 października 2000 r. −

opublikowanie na terenie gminy postanowienia o zarządzeniu referendum

−

powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
Gminnej Komisji Wyborczej ds. Referendum

−

podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń
Wójta o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum

do 13 listopada 2000 r.

−

powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
obwodowych komisji ds. referendum

do 18 listopada 2000 r.

−
−

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
wyłożenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
do publicznego wglądu

do 26 listopada 2000 r.

−

głosowanie

do 30 października 2000 r.

do 6 listopada 2000 r.

Poz. 464
INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 31 października 2000 r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej działający w imieniu
Gminy Chojna.
Informuje się, iż w dniu 31 października 2000 r. została wydana decyzja zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła
ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnie o następującej treści:
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DECYZJA
Nr OSZ–820/802-B/30/99/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i 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 i 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 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189
i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) oraz w związku 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; z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) po rozpatrzeniu wniosku
Zakładu Gospodarki Komunalnej działającego w imieniu Gminy Chojna zawartego w piśmie z dnia 16 października 2000 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do
dnia 30 kwietnia 2001 r., dostosowania stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie do sieci
ciepłowniczej do zmienionych przepisów ustawy – Prawo energetyczne i standardów jakościowych obsługi odbiorców
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam
1.

przedłużyć okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat ujętych w pierwszej taryfie dla ciepła, zatwierdzonej
moją decyzją Nr OSZ-820/802-B/25/99 z dnia 19 listopada 1999 r., do dnia 30 kwietnia 2001 r.,

2.

zatwierdzić zmianę pierwszej taryfy dla ciepła, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.i załącznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE

Gmina Chojna, prowadząca działalność gospodarczą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej, posiadająca koncesje
wydane w dniu 16 listopada 1998 r. o numerach WCC/632/802/U/1/98/JK - na wytwarzanie ciepła i PCC/667/802/U/1/98/
JK - na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr OSZ–820/802-B/25/99 z dnia 19 listopada 1999 r.
W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. – o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nastąpiła konieczność
dostosowania ww. taryfy w części dotyczącej stawek opłat za usługi przesyłowe oraz stawek opłat za przyłączenie
do sieci ciepłowniczej.
W celu uzyskania przedłużenia obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła
do znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne zaproponowało zmiany polegające
na:
1.

przekształceniu struktury stawek opłat za usługi przesyłowe, poprzez wyodrębnienie w nich opłaty stałej i opłaty
zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 ze zm.),

2.

dostosowaniu sposobu naliczania stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do zasad określonych
w art. 19 ustawy – Prawo energetyczne.

Równocześnie, w związku ze zmianą rozporządzenia przyłączeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistniała konieczność
dostosowania standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845).
Ponadto Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło wniosek o przedłużenie obowiązywania bazowych cen i stawek opłat
zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2001 r., z uwagi na konieczność zamknięcia i zweryfikowania
sprawozdań finansowych za rok 2000, tak aby poziom kosztów na podstawie którego zostaną ustalone ceny i stawki
opłat w drugiej taryfie dla ciepła, obowiązującej przez większą część roku 2001, oparty był na kosztach mniej odległych
historycznie.
Opracowanie drugiej taryfy, na bazie kosztów 1999 r., w przypadku Przedsiębiorstwa energetycznego godziłoby w jego
interes bowiem przedstawiałoby ceny i stawki opłat obowiązujące przez znaczną część 2001 r., a skalkulowane na kosztach
historycznie odległych.
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Biorąc pod uwagę powyższe działania Przedsiębiorstwa energetycznego stwierdzam, iż przedłużenie obowiązywania
bazowych cen i stawek opłat zawartych w pierwszej taryfie dla ciepła nie zagrozi bezpieczeństwu dostaw ciepła jak i nie
spowoduje wzrostu obciążenia odbiorców ciepła.
Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z przewidzianej
w art. 155 kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej
zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła w zakresie
opłat za usługi przesyłowe, opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej i dostosowania do zmienionych przepisów
rozporządzenia przyłączeniowego oraz uzasadniające przedłużenie okresu obowiązywania tej taryfy.
Mając powyższe na względzie uznałem, że zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.
Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA
GMINA CHOJNA
Zakład Gospodarki Komunalnej
Chojna ul. Słowiańska 1
Na podstawie 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; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) w taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OSZ–820/802–B/25/99 z dnia 19 listopada 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:
W Części 1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie w punkcie 1.3 zmienia się wyjaśnienie definicji
„rozporządzenie przyłączeniowe” zastępując dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r.
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)
W Części 4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat w punktach 4.1 i 4.2 Stawki
zamiastopłat
dotychczasowych
stawek opłat za
za usługi przesyłowe
Grupa
L.p. przesyłowe dla odbiorców grupy A i grupy B wprowadza
Jednostka
usługi
się
następujące
stawki
opłat:
odbiorc w
Wyszczeg lnienie
miary
netto
brutto*
zł/MW/rok
2640,96
3221,97
Stawka opłaty stałej
A 2
1.
zł/MW/m-c
220,08
268,50

2.

3.

4.

A

Stawka opłaty zmiennej
Stawka opłaty stałej

zł/GJ
zł/MW/rok

0,83
1512,72

1,01
1845,52

Stawka opłaty zmiennej
Stawka opłaty stałej

zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/MW/rok

126,06
0,56
2386,20

153,79
0,68
2911,16

Stawka opłaty zmiennej
Stawka opłaty stałej

zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/MW/rok

198,85
0,67
1599,12

242,60
0,82
1950,93

Stawka opłaty zmiennej

zł/MW/m-c
zł/GJ

133,26
0,64

162,58
0,78

3

B 2

B 3
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stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

W Części 4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat w punkcie 4.4 Opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
zamiast dotychczasowych zasad kalkulacji stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadza się następujący
zapis:
W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki opłat za przyłączenie do sieci kalkuluje się
na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących
do przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym przez to przedsiębiorstwo przy
uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy określonych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczasowe zapisy dotyczące stawek opłat za przyłączenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania określone w punkcie
4.6.6 Części 4 tracą moc.
W Części 4 Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat w punkcie 4.6 Zasady stosowania cen i stawek opłat punkt 4.6.4
otrzymuje nowe brzmienie:
Opłata stała za usługi przesyłowe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę w roku obrotowym i stawki
opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe stanowi iloczyn dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo – rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana
w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.
W Części 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat punkt 6.2. Standardy jakościowe otrzymuje brzmienie:
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
Pozostała część taryfy pozostaje bez zmian.

Poz. 465
INFORMACJA
Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 3 listopada 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
z siedzibą w Choszcznie
Informuje się, iż w dniu 3 listopada 2000 r. została wydana decyzja zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustalonej
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Choszcznie o następującej treści:
DECYZJA
Nr OSZ-820/387-A/9/2000/II/BS
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c w związku 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; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i 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 i 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 i Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368;
z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i 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 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268), a także na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie
ciepłem, w tym rozliczeń 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 września 2000 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą
w Choszcznie posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 210021643 zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem energetycznym”: postanawiam
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1)

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione wyżej Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,

2)

ustalić współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju
działalności gospodarczej, w wysokości 0,01 %,

3)

ustalić okres obowiązywania bazowych cen i bazowych stawek opłat zawartych w taryfie oraz okres obowiązywania
współczynnika korekcyjnego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do 12 listopada 2001 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. posiadającego koncesje z dnia 6 października 1998 r. nr WCC/150/387/U/1/98/MS na wytwarzanie ciepła i nr PCC/
159/387/U/1/98/MS na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 1 września 2000 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie
ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291)
z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555).
Współczynnik korekcyjny, został ustalony w niniejszej decyzji w wysokości adekwatnej do realizowanych działań
inwestycyjnych mających na celu obniżkę kosztów i wynikającej stąd możliwości poprawy efektywności funkcjonowania
w okresie kolejnych 12 miesięcy i w latach następnych.
Ze względu na to, iż Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadziło nowe - w stosunku do dotychczas stosowanych
- rodzaje stawek opłat za świadczenie usług przesyłowych oraz skorzystało z zapisu § 55 rozporządzenia
taryfowego - biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców - ustalono okres obowiązywania bazowych cen i bazowych
stawek opłat zawartych w taryfie do dnia 12 listopada 2001 r., z uwagi na konieczność ich zweryfikowania po tym okresie
obowiązywania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
Z upoważnienia
PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

TARYFA DLA CIEPŁA
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
CHOSZCZNO

I. INFORMACJE OGÓLNE.
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Choszcznie działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
6 października 1998 r. na:
– wytwarzanie ciepła Nr WCC/150/387/U/1/98/MS
– przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/159/387/U/1/98/MS

2.

Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
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1)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 384 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach,
(Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291.) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców(Dz. U. Nr 72, poz. 845)zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
świadczonych usług.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie przedsiębiorstwo energetyczne
dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
2) Odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy ze sprzedawcą,
3) Żródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła dostarczonego do sieci
ciepłowniczej albo zainstalowane w obiekcie urządzenia lub instalacje do wytwarzania ciepła, które zasilają instalacje
odbiorcze w tym obiekcie,
4) Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
5) Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczonego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych,
6) Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny, z którym są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden
budynek,
7) Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej
wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w budynkach,
8) Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej łączący źródło ciepła z tą siecią lub odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający
ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczone do stosowania urządzenia służące do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
10) Zamówiona moc cieplna – największy pobór ciepła dostarczanego w postaci określonego nośnika, jaki może wystąpić
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
11) Warunki obliczeniowe – obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło i temperaturę wody użytkowej,
12) Sezon grzewczy – okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
13) Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
III. PODZIAŁ NA GRUPY ODBIORCÓW
Podział odbiorców na grupy dokonany został wg następujących kryteriów:
–

źródła ciepła,

–

miejsce dostarczania ciepła

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:
CR - Ciepłownia Rejonowa przy ul. 23 lutego 2
KO-1 Kotłownia lokalna przy ul. Polna 2
KO-2 Kotłownia lokalna przy ul. Wolności 16
KO-3 Kotłownia lokalna przy ul. Wolności 17
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KO-4 Kotłownia lokalna przy ul. Wolności 31
Lp.
Grupa odbiorc w Charakterystyka odbiorc w

A.

B.

C.

1.

IA

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą
stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

2.

IB

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą
stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

3.

IC

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą
stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

4.

II

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnej KO-1 poprzez sieć ciepłowniczą
stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

5.

III A

Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych,
KO-2, KO-3, KO-4, opalanych gazem GZ-35

6.

III B

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnej KO-3, KO-4, poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez
sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

Wyszczeg lnienie
Jedn. miary
Ceny i stawki opłat
IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
nettoOPŁAT brutto*
zł/MW/rok
61843,20
75448,70
Ceny i stawki opłat.
1.
Cena
za
zamówioną
moc
cieplną
1.1. Grupa odbiorców I.A.
Rata - zł/MW/m-c
5153,60
6287,39
L.p.

1.

2.

Cena ciepła

zł/GJ

20,11

24,53

3.

Stała stawka za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

8975,52

10950,13

Rata - zł/MW/m-c

747,96

912,51

4.

Zmienna stawka za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,92

3,56

5.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

19,23

23,46

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze/m-c

7,78

9,49

2185

Poz. 465

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

L.p.

Wyszczeg lnienie

Jedn. miary

netto
61843,20

brutto*
75448,70

5153,60

6287,39

zł/GJ

20,11

24,53

zł/MW/rok

11446,20

13964,36

Rata - zł/MW/m-c

953,85

1163,70

zł/GJ

2,99

3,65

zł/MW/rok
zaopłat
zamówioną
moc cieplną
*1.ceny iCena
stawki
brutto zawierają
podatekRata
VAT-wzł/MW/m-c
wysokości 22%
1.2. Grupa odbiorców I.B.
2.
Cena ciepła

3.

Stała stawka za usługi przesyłowe

4.

Zmienna stawka za usługi

Ceny i stawki opłat

przesyłowe
5.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

19,23

23,46

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/budynek/m-c

7,78

9,49

L.p.

Wyszczeg lnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
61843,20

brutto*
75448,70

5153,60

6287,39

zł/GJ

20,11

24,53

zł/MW/rok

10931,16

13336,02

Rata - zł/MW/m-c

910,93

1111,33

zaopłat
zamówioną
moc cieplną
*1.ceny iCena
stawki
brutto zawierają
podatek VAT
w wysokości
22%
Rata
- zł/MW/m-c
1.3. Grupa odbiorców I.C.
2.
Cena ciepła

3.

Stała stawka za usługi przesyłowe

4.

Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ

2,99

3,65

5.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

19,23

23,46

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze/m-c

7,78

9,49

L.p.

Wyszczeg lnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
54239,64

brutto*
66172,36

4519,97

5514,36

zł/GJ

23,85

29,10

zł/MW/rok

5336,64

6510,70

Rata - zł/MW/m-c

444,72

542,56

zł/GJ

1,83

2,23

zaopłat
zamówioną
moc cieplną
*1.ceny iCena
stawki
brutto zawierają
podatek
VAT- zł/MW/m-c
w wysokości 22%
Rata
1.4. Grupa odbiorców II.
2.
Cena ciepła

3.

Stała stawka za usługi przesyłowe

4.

Zmienna stawka za usługi
przesyłowe
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5.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

20,33

24,80

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze/m-c

7,78

9,49

L.p.

Wyszczeg lnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
71916,24

1.
Cena za zamówioną moc cieplną
Rata - zł/MW/m-c
5993,02
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.5. Grupa
III.A.
2. odbiorców
Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

L.p. Wyszczeg lnienie

3.

Stała stawka za usługi przesyłowe

4.

Zmienna stawka za usługi

7311,48

zł/GJ

22,72

27,72

zł/m³

23,26

28,38

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
71916,24

1.
Cena za zamówioną moc cieplną
Rata - zł/MW/m-c
5993,02
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.6. Grupa
odbiorców
2.
Cena ciepłaIII.B.

brutto*
87737,81

brutto*
87737,81,02
7311,48

zł/GJ

22,72

27,72

zł/MW/rok

1361,52

1661,05

Rata - zł/MW/m-c

113,46

138,42

zł/GJ

0,36

0,44

przesyłowe
5.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

23,26

28,38

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze/m-c

7,78

9,49

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki opłat za przyłączenie do sieci
kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci
służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie rozwoju
przedsiębiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym przez
to przedsiębiorstwo przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków
rozwoju gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2187

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 465 - 466

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
1)

roczna opłata za zamówioną moc cieplną – stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę i cenę
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.

2)

opłata za dostarczone ciepło – stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciepła dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana
w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.

3)

opłata za nośnik ciepła – stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
ilości nośnika ciepła, dostarczonego do napełnienia i uzupełnienia jego ubytków w sieciach ciepłowniczych
i instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła dla danej sieci ciepłowniczej; opłata ta jest pobierana w każdym
miesiącu, w którym dostarczono nośnik ciepła.

4)

stała opłata za usługi przesyłowe - stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę i stałej stawki opłaty
za usługi przesyłowe dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.

5)

zmienna opłata za usługi przesyłowe - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i zmiennej stawki opłaty za usługi przesyłowe,
dla danej grupy odbiorców; opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło.

6)

opłata abonamentowa – stanowi iloczyn liczby przyłączy doprowadzających ciepło do węzłów cieplnych w obiektach
odbiorcy, a w przypadku węzłów grupowych liczby budynków eksploatowanych przez odbiorcę i stawki opłaty
abonamentowej; opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym jest wystawiana faktura.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2.

W przypadkach:
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –rozliczeniowego,
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
– nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego, obowiązującego
w granicach określonych w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555).
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

1.

O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2.

Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Poz. 466
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2000 r.
o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białogardzie.
Na podstawie art. 182 w związku 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 Nr 160, poz. 1060) podaje się do wiadomości wyborców
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białogardzie przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2000 r.
CZĘŚĆ I
I.

W dniu 5 listopada 2000 r. na obszarze gminy Białogard przeprowadzono wybory uzupełniające do rady gminy
liczącej do 20 tyś. mieszkańców
1. W wyborach do tej rady w l okręgu wyborczym wybrano l radnego.
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W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Białogardzie liczba osób uprawnionych do głosowania
wynosiła 467. W głosowaniu wzięło udział (oddano karty ważne) 79 wyborców, co stanowi 16,92 %
uprawnionych do głosowania.
CZĘŚĆ II

Gminna Komisja Wyborcza potwierdziła, że otrzymała protokół głosowania od 1obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie tego protokołu Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby
głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 2 mandaty – wybierano l radnego.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1.

Głosów ważnych oddano

79

2.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr l Komitet Wyborczy Jolanty Lilli Stasińskiej
Stasińska Jolanta - Lilla
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Marii Zacharek
Zacharek Maria

63
63
16
16

A.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:
Stasińska Jolanta – Lilla
KOMUNIKAT
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Uprzejmie informuje się PT. Prenumeratorów, iż cena prenumeratywrocznej
jednego egzemplarza
Szczecinie
Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001
roku 220,00
Marian
Szabo złotych.
Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczając
stosowną kwotę na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
Wydział Finansowy,
NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiając o wpłacie ww. Wydział.
Dodatkowo informuje się, iż w miarę posiadanych rezerw, można nabyć pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 43-03-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 zł od każdej strony.
Nadto Dzienniki Urzędowe można otrzymać do wglądu w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, tel. 43-03-326
Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 10 listopada 2000 r.
w Zakładzie Obsługi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dział Poligrafii
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje się PT. Prenumeratorów, iż cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001 roku 220,00 złotych.
Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczając
stosowną kwotę na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
Wydział Finansowy,
NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiając o wpłacie ww. Wydział.
Dodatkowo informuje się, iż w miarę posiadanych rezerw, można nabyć pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 43-03-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 zł od każdej strony.
Nadto Dzienniki Urzędowe można otrzymać do wglądu w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 146.
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