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ZARZ¥DZENIE NR 437/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w S³awnie.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonym uchwa³¹
Nr XX/157/2000 Rady Miejskiej w S³awnie z dnia 24 listopada 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w S³awnie, w okrêgu wyborczym nr 14, w którym wybiera
siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 18 lutego 2001 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 437/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 5 grudnia 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynnoci

Treæ

Do 25 grudnia 2000 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia,
zarz¹dzenia wojewody

Do 30 grudnia 2000 r.

-

podanie do publicznej wiadomoci informacji o granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okrêgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Do 4 stycznia 2001 r.

-

powo³anie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego
terytorialnej komisji wyborczej

Do 19 stycznia 2001 r.

-

zg³aszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów
na radnych

Do 19 stycznia 2001 r.

-

nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
na radnych

Do 28 stycznia 2001 r.

-

powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych komisji
wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia,
informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych

-
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Do 3 lutego 2001 r.

-

Do 4 lutego 2001 r.

-

17 lutego 2001 r.

-

przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji
wyborczych spisu wyborców

18 lutego 2001 r. godz. 600 - 2000

-

g³osowanie

rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach umieszczone
w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie

Poz. 495
ZARZ¥DZENIE NR 447/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia wysokoci wskanika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego w l kwartale 2001 r. w województwie zachodniopomorskim.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z. dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119; z 1999 r. Nr 111, poz. 1281; z 2000 r. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wskanik przeliczeniowy 1 m powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego na I kwarta³ 2001 r. w województwie
zachodniopomorskim w wysokoci 2.477 z³.
2

§ 2.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski

Poz. 496
UCHWA£A NR XXV/34/2000
Rady Gminy w Wa³czu
z dnia 27 padziernika 2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Zdbice
(gmina Walcz) w rejonie cmentarza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552)
oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Gminy w Wa³czu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Zdbice (gmina Walcz)
w rejonie cmentarza, zwan¹ dalej zmian¹ planu.
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2.

Teren zmiany planu, obejmuj¹cy obszar dzia³ki nr 4/6 (pow. 3,51 ha), oznaczono na rysunku zmiany planu w skali
l : 500, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y, zwanym dalej rysunkiem.

3.

Obszar i zakres zmiany planu jest zgodny z uchwa³¹ Nr XXXIV/l/98 Rady Gminy w Wa³czu z dnia 27 lutego 1998 r.
w sprawie przyst¹pienia do opracowania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
wsi Zdbice.
§ 2.

Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê:
l)

tereny zabudowy pensjonatowej, oznaczone na rysunku  MP,

2)

tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczone na rysunku  ZR,

3)

tereny zabudowy rekreacyjnej, us³ug handlu i gastronomii, oznaczone na rysunku  ZR/U,

4)

tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku  K l,

5)

tereny przejæ pieszych, oznaczone na rysunku  K 2,

6)

tereny zieleni parkowej i urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku  ZP/EE.
§ 3.

Dla terenu zabudowy pensjonatowej (MP) ustala siê:
1)

prawo do realizacji na ka¿dej dzia³ce zespo³u budynków pensjonatowych i gospodarczych,

2)

nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków, o których mowa w pkt 1, okrelone na rysunku,

3)

³¹czn¹ powierzchniê zabudowy budynków, o których mowa w pkt 1, nie wiêksz¹ ni¿ 60 % terenu okrelonego
na rysunku,

4)

wysokoæ budynków pensjonatowych  II kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

5)

wysokoæ budynków gospodarczych  1 kondygnacja, z dachem stromym,

6)

nachylenie po³aci dachowych budynków pensjonatowych i gospodarczych  40°, dach stromy symetryczny,
dwuspadowy,

7)

poziom posadowienia parteru budynków pensjonatowych nie wy¿szy ni¿ l metr nad terenem,

8)

poziom posadowienia parteru budynków gospodarczych nie wy¿szy ni¿ 0,5 metra nad terenem,

9)

prawo do:
a) urz¹dzenia dróg dojazdowych i parkingów,
b) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
c) usytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa w § 8 pkt 4,
d) urz¹dzenia zieleni i usytuowania obiektów ma³ej architektury s³u¿¹cych rekreacji i utrzymaniu porz¹dku.
§ 4.

Dla terenów zabudowy rekreacyjnej (ZR) i zabudowy rekreacyjnej, us³ug handlu i gastronomii (ZR/U) ustala siê:
1)

prawo do realizacji na ka¿dej dzia³ce, oznaczonej na rysunku nr 3 ÷ 11 i 13 ÷ 33, jednego budynku rekreacyjnego,

2)

prawo do realizacji na ka¿dej dzia³ce, oznaczonej na rysunku nr 12, 34, 35, jednego budynku rekreacyjnego i jednego
budynku us³ug handlu i gastronomii,

3)

cile okrelone i nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku,

4)

kierunek kalenicy, oznaczony na rysunku,

5)

wysokoæ budynków rekreacyjnych  II kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,

6)

nachylenie po³aci dachowych budynków rekreacyjnych  40°, dach stromy, symetryczny, dwuspadowy,

7)

wysokoæ budynków us³ugowych  1 kondygnacja z dachem stromym,

8)

nachylenie po³aci dachowych budynków us³ugowych  300, dach stromy, symetryczny, czterospadowy,

9)

poziom posadowienia parteru wszystkich budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 metra nad terenem.
§ 5.

Dla terenu komunikacji publicznej (K l) ustala siê prawo do:
1)

realizacji dróg i parkingów,

2)

przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej i lokalizacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych,

3)

urz¹dzenia zieleni.
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§ 6.
Dla terenu przejæ pieszych (K 2) ustala siê prawo do:
1)

utwardzenia pasów komunikacyjnych,

2)

przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej,

3)

urz¹dzenia zieleni.
§ 7.

Dla terenu zieleni parkowej i urz¹dzeñ elektroenergetycznych (ZP/EE) ustala siê:
1)

zakaz zabudowy,

2)

prawo do:
a) urz¹dzenia zieleni,
b) usytuowania obiektów malej architektury s³u¿¹cych rekreacji i utrzymaniu porz¹dku,
c) usytuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych i przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
§ 8.

1.

Dla wyznaczonych terenów ustala siê nastêpuj¹ce warunki uzbrojenia technicznego:
1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ujêcia wody, zlokalizowanego w pó³nocnej czêci wsi Zdbice, przez sieæ
wodoci¹gow¹ ø 80 mm doprowadzon¹ w drodze polnej do pó³nocno-zachodniej czêci dzia³ki objêtej zmian¹
planu,
2) zaopatrzenie w wodê w sytuacjach nadzwyczajnych z awaryjnych studni publicznych, wg opracowanego
planu zaopatrzenia ludnoci gminy w wodê w warunkach nadzwyczajnych,
3) odprowadzenie cieków sanitarnych tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych do czasu realizacji
wiejskiej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków,
4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z linii redniego napiêcia 15 kV poprzez:
a) przebudowê linii energetycznej, przebiegaj¹cej przez teren dzia³ek oznaczonych na rysunku nr 19 ÷ 28,
b) wybudowanie stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV zlokalizowanej na dzia³ce oznaczonej na rysunku ZP/EE,
c) u³o¿enie sieci kablowej niskiego napiêcia doprowadzaj¹cej energiê elektryczn¹ do odbiorców,
5) zaopatrzenie w gaz  docelowo projektuje siê doprowadzenie gazu ziemnego przewodowego, tymczasowo
zaopatrzenie w gaz butlowy,
6) zaopatrzenie w ciep³o planuje siê poprzez realizacjê indywidualnych systemów, w których czynnikami
grzewczymi bêd¹ paliwa bezpieczne dla rodowiska.
§ 9.

1.

Teren objêty niniejsz¹ uchwa³¹, okrelony w § l, posiada:
a) zgodê Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej z dnia 2 grudnia 1994 r. znak: GZI.tr.0602/z-57641/94,
b) zgodê Wojewody Pilskiego z dnia 23 listopada 1994 r. znak: G.III-4410/42/94.

2.

Wymagane zgody uzyskano na etapie opracowania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
wsi Zdbice, o którym mowa w § 12.
§ 10.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów wyznaczonych
w zmianie planu numerami ustala siê 25 % stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 11.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w Wa³czu.
§ 12.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Zdbice (gmina Wa³cz), oprócz ustaleñ dotycz¹cych infrastruktury technicznej, uchwalonego uchwal¹
Nr VI/31/94 Rady Gminy Wa³czu w z dnia 7 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 21, poz. 188).
§ 13.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Ogrodowski

Granica opracowania zmiany planu
Linia rozgraniczaj¹ca tereny
o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
Linia rozgraniczaj¹ca tereny
o tym samym sposobie u¿ytkowania
cile okrelona linia zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Teren zabudowy pensjonatowej
Teren zabudowy rekreacyjnej
Teren zabudowy rekreacyjnej, us³ug handlu i gastronomii
Teren zieleni parkowej i urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Teren komunikacji publicznej
Teren przejæ pieszych
Istniej¹ca zieleñ lena
Linia 15kV do przebudowy
Obowi¹zuj¹cy kierunek kalenicy
Proj. przebieg linii 15 kV
Miejsce lokalizacji budynku us³ugowego
Projektowany wodoci¹g
Numeracja dzia³ek budowy
Projektowana Kanalizacja Sanitarna

OZNACZENIA

skala 1 : 500
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXV/34/2000
Rady Gminy w Wa³czu
z dnia 27 padziernika 2000 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI ZDBICE
Zdbice  gmina Wa³cz
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UCHWA£A NR XXV/36/2000
Rady Gminy w Wa³czu
z dnia 27 padziernika 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wa³cz.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), Rada Gminy w Wa³czu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Gminy Wa³cz, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XI/43/99 Rady Gminy w Wa³czu z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wa³cz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 611) wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 35 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
3) Pracownikami samorz¹dowymi mianowanymi s¹ inspektorzy i inni pracownicy zajmuj¹cy wy¿sze stanowisko
od inspektora.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 3.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Ogrodowski
Poz. 498
UCHWA£A NR XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard, obejmuj¹cych 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, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 26, 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, Nr 88, poz. 985) Rada Miejska w Nowogardzie stanowi, co nastêpuje:
§ 1.
Zgodnie z uchwa³¹ Nr 282/XXXIV/97 Rady Miejskiej z dnia 12 czerwca 1997 r., dokonaæ zmiany w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XIX/103/86 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Nowogardzie z dnia 17 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego z 1987 r. Nr 2, poz. 16), z póniejszymi
zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XXV/222/92 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 marca 1992 r.
(Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5, poz. 71), uchwa³¹ Nr XIII/107/95 Rady Miejskiej Gminy Nowogard z dnia
29 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9, poz. 110), uchwa³¹ Nr XXXIV/283/97 Rady Gminy w Nowogardzie
z dnia 12 czerwca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 27, poz. 321).
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§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE
1.

Obszar i przedmiot zmian:
 zmiany  zalesienia  o ³¹cznej pow. 106,10 ha.
Obrêb Geodezyjny
D¹browa

Swierczewo
Jarchlino
Lestkowo
Razem:

Numer
dzia³ki
Cz.111/2
312
240
Cz. 5/2
Cz. 7/4
Cz. 10/3
67
Cz. 288/2

Pow.
(w ha)

Przeznaczenie
w planie

3,24
15,68
5,99
39,60
11,62
27,75
1,34
0,88
106,10

RZ
RP
RZ,N
RZ
RZ
RZ,N
RZ
RZ,RP

Projektowane
przeznaczenie
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL

2.

Granice obszarów zmian oznaczono na rysunkach planu w skali l: 5000 stanowi¹cych za³¹czniki do mniejszej uchwa³y.

3.

Zakres ustaleñ planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, b¹d ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
2) zasady zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie.

4.

Ustalenia planu obejmuj¹ tereny projektowanych zalesieñ, oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

5.

Tereny, o których mowa w ust. 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

6.

Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê przeznaczenie podstawowe wraz z warunkami jego dopuszczenia.
§ 3.
WYJANIENIA U¯YWANYCH POJÊÆ

Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1.

przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

2.

przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.
§ 4.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

1.

Wyznacza siê tereny okrelone na rysunku planu symbolem RL, z przeznaczeniem podstawowym pod tereny lene.

2.

Na terenach dzia³ek w obrêbie D¹browa Nowogardzka, wzd³u¿ dróg publicznych: krajowej DK 111, relacji:
Golczewo  Nowogard (dz. nr 714 i 312), wojewódzkiej DW 41314, relacji: Karsk  D¹browa Nowogardzka  Grabin
(dz. nr 5/2), gminnej, relacji: droga DK 111  D¹browa Nowogardzka (dz. nr 5/2 i 7/4), ustala siê prowadzenie zalesieñ,
z zachowaniem pasa terenu bez zadrzewieñ, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo u¿ytkownikom dróg na wypadek
po¿aru lub ewentualnego zatarasowania drogi przez padaj¹ce drzewa.

3.

Obowi¹zuje zachowanie systemów melioracyjnych. Zalesienia przy rowach melioracyjnych prowadziæ z zachowaniem
pasów technicznych o szerokoci 4 m po obu stronach rowów, celem zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
oraz konserwacji urz¹dzeñ. Od kana³ów melioracji podstawowych odleg³oæ ciany lasu powinna byæ nie mniejsza
ni¿ 5 m. Na terenach dzia³ek nr 5/2, 714 i 111/2 w obrêbie D¹browa Nowogardzka, dz. nr 67 w obrêbie Jarchlino oraz
dz. nr 288/2 w obrêbie Lestkowo, obowi¹zuje zachowanie pasów wolnych od zalesieñ, o szerokoci 8 m, wzd³u¿
rzek.

4.

Na terenie dzia³ki nr 5/2 obrêbu D¹browa Nowogardzka wystêpuj¹ 2 strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
w których obowi¹zuj¹ ograniczenia i rygory okrelone w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r.,o ochronie dóbr kultury
(Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150):
a) strefa czêciowej ochrony archeologicznej W. II. Obowi¹zuje:
1) zachowanie stanowiska ujêtego w ewidencji s³u¿by konserwatorskiej.
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2)

b)

c)

uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obrêbie
stanowiska przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
3) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje prowadzenie interwencyjnych badañ
archeologicznych na koszt inwestora.
4) Inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych z wyprzedzeniem minimum 3  miesiêcznym,
w celu umo¿liwienia wykonania badañ ratunkowych.
strefa ograniczonej ochrony archeologicznej W. III. Obowi¹zuje:
l) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac in¿ynierskich i budowlanych podejmowanych w obrêbie
stanowiska przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
2) w przypadku podjêcia realizacji inwestycji obowi¹zuje prowadzenie interwencyjnych badañ
archeologicznych na koszt inwestora.
3) inwestorzy i u¿ytkownicy terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Szczecinie o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych z wyprzedzeniem min. 2  miesiêcznym, w celu
umo¿liwienia wykonania badañ ratunkowych.
4) rozpoczêcie prac ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji uzale¿nia siê od uzyskania stosownego
pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Warunki ochrony archeologicznej na tych terenach okrela Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Szczecinie.
Na pozosta³ych dzia³kach obrêbów: D¹browa Nowogardzka i wierczewo stanowiska archeologiczne
nie wystêpuj¹.
Obrêby Jarchlino i Lestkowo nie s¹ rozpoznane pod wzglêdem wystêpowania stanowisk archeologicznych.
Inwestor b¹d u¿ytkownik terenu zobowi¹zany jest do powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie o zamiarze rozpoczêcia prac zwi¹zanych z robotami ziemnymi, z wyprzedzeniem min. 14  dniowym,
celem umo¿liwienia sprawowania nadzoru archeologiczno- konserwatorskiego. W razie stwierdzenia
okolicznoci, które maj¹ wp³yw na stan zachowania obiektów zabytkowych. Inwestor zobowi¹zany jest zleciæ
przeprowadzenie ratunkowych badañ archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej.

Z uwagi na wystêpowanie na obszarze dzia³ek nr 240 w obrêbie D¹browa Nowogardzka i nr 10/3 w obrêbie wierczewo
podmok³ych nieu¿ytków, bêd¹cych miejscem wystêpowania cennych zbiorowisk rolinnych oraz zwierz¹t gatunków
gin¹cych i prawnie chronionych, sposób ich zagospodarowania wy³¹cznie na warunkach Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody.
§ 5.
PRZEPISY KOÑCOWE
1.

Uchyla siê uchwa³ê Nr XIX/103/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nowogardzie z dnia 17 grudnia 1986 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
(Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego z 1987 r. Nr 2, poz. 16) z póniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr XXV/222/92
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 5, poz. 71), uchwa³¹
Nr XIII/107/95 Rady Miejskiej Gminy Nowogard z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego Nr 9, poz. 110),
uchwa³¹ Nr XXXIV/283/97 Rady Gminy w Nowogardzie z dnia 12 czerwca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Szczeciñskiego
Nr 27, poz. 321), w czêci dotycz¹cej dzia³ek geodezyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê jednorazow¹ op³atê
za wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci 0 %.

3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Stanis³aw Kazuba

2318

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 498

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: D¹browa Nowogardzka
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: D¹browa Nowogardzka
gmina: Nowogard
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: D¹browa Nowogardzka
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: wierczewo
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD

obrêb: Jarchlino
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: Lestkowo
skala 1 : 5000
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Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Nr XXIV/211/2000
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 9 listopada 2000 r.
ZMIANY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWOGARD
obrêb: D¹browa Nowogardzka
skala 1 : 5000

2325

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 499

Poz. 499
UCHWA£A NR XXVI/192/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z³ocieñca  osiedle
jednorodzinne ul. Brzozowa.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,) Rada Miejska w Z³ocieñcu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zgodnie z uchwa³¹ Nr XLVI/269/98 Rady Miejskiej w Z³ocieñcu z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie przyst¹pienia
do zmiany w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Z³ocieñca,
zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XI/53/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Z³ocieniecu z dnia 29 listopada 1985 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Z³ocieñca
(Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 13, poz. 221; z 1991 r. Nr 16, poz. 143; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 1999 r. Nr 14, poz. 155; z 2000 r. Nr 20, poz. 272)  uchwala siê zmiany dotycz¹ce terenu osiedla jednorodzinnego
Pomorskie  oznaczonego w obowi¹zuj¹cym planie symbolami 71UR i 72MN.

2.

Zakres przestrzenny terenu objêtego zmian¹ planu, o której mowa w pkt 1, oznaczono na rysunku planu
w skali 1:1 000 stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogólne zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 1:
1. Obiekty budowlane oraz sposób zagospodarowania dzia³ki budowlanej nale¿y projektowaæ zgodnie z przepisami,
w sposób zapewniaj¹cy m.in. ochronê ludnoci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okrelonymi w odrêbnych
przepisach.
2. Na ka¿dej dzia³ce nale¿y zapewniæ co najmniej dwa miejsca postojowe dla samochodów wliczaj¹c w to gara¿
(w tym dla samochodów dostawczych w³aciciela).
3. Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy nale¿y wyznaczyæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, lecz nie mo¿e byæ ona
mniejsza ni¿ 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy.
4. Dopuszczalna maksymalna wysokoæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynosi dwie kondygnacje
+ poddasze u¿ytkowe  bez cianki kolankowej, lub jedna kondygnacja z dachem stromym na ciance kolankowej
o wys. do 1,8 m
5. Dopuszczalna wysokoæ posadowienia posadzki parteru budynków mieszkalnych jednorodzinnych od strony
ulicy mo¿e wynosiæ do 1,20 m ponad poziom terenu.
6. Dopuszcza siê jedynie budownictwo z dachami spadzistymi o nachyleniu do 500, lub mansardowymi krytymi
dachówk¹ lub wspó³czesnymi materia³ami dekarskimi o formie zbli¿onej do dachówki.
7. Dopuszcza siê lokalizacjê jednego wolnostoj¹cego budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego z dachem
spadzistym, zrealizowanego w technologii trwa³ej, nie zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, o powierzchni nie
wiêkszej ni¿ 50% pow. zabudowy budynku mieszkalnego.
8. Ustala siê udzia³ terenu z zieleni¹ biologicznie czynn¹ (ozdobn¹, produkcyjn¹ lub izolacyjn¹) w wielkociach
co najmniej:
a) dla zabudowy mieszkalnej  70% powierzchni dzia³ki,
b) dla zabudowy mieszkalnej z us³ugami  65% powierzchni dzia³ki,
c) dla zabudowy mieszkalnej z rzemios³em us³ugowym lub produkcyjnym  40% powierzchni dzia³ki.
9. Obiekty rzemielnicze (w tym place i parkingi) nale¿y izolowaæ zieleni¹ wysok¹ i nisk¹ (pas o szerokoci min. 3,0m).
10. W granicach pasów technicznych nie mo¿na dokonywaæ trwa³ych nasadzeñ zieleni.
11. Tereny prywatne le¿¹ce w pasach technicznych i w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych ulic mog¹ byæ
odsprzedane Gminie lub wymienione na inne w drodze negocjacji.
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12. Niwelacjê terenu mo¿na wykonywaæ w zakresie niezbêdnym do w³aciwego posadowienia budynku.
13. Je¿eli w trakcie wykonywania robót ziemnych wykonawca tych robót ujawni przedmiot, który posiada cechy zabytku
 obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym Zarz¹d Miejski w Z³ocieñcu, Starostê Powiatu Drawskiego, oraz Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
14. Nie przewiduje siê mo¿liwoci wznoszenia obiektów tymczasowych.
§ 3.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady szczegó³owe zagospodarowania terenów, o których mowa w § 1:
1)

72.1. MN dzia³ki nr 1-22  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  projektowana
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) na dzia³kach nr 7, 9, 10, 11, 12 dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ rzemios³a us³ugowo
 produkcyjnego z wy³¹czeniem produkcji wytwarzaj¹cej cieki produkcyjne, oraz inwestycji ujêtych
w przepisach jako szczególnie szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi, oraz mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska
(dopuszcza siê lokalizacjê warsztatów napraw samochodów); dopuszcza siê równie¿ lokalizacjê zabudowy
wy³¹cznie rzemielniczej (uwarunkowania jak dla zabudowy mieszkalno-rzemielniczej)  ewentualna
uci¹¿liwoæ zak³adu powinna mieciæ siê w granicach posesji,
c) liniê zabudowy od terenów kolei nale¿y kszta³towaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: 10,0 m od granicy
terenu, lub 20,0 m od osi najbli¿szego toru. W przypadku zmniejszenia odleg³oci projekt powinien byæ
uzgodniony z PKP,
d) wjazd na dzia³ki nr 1, 2, 19, 20 projektuje siê od ul. Brzozowej; wjazd na pozosta³e dzia³ki mo¿liwy jest tylko z ulic
dojazdowych projektowanych.

2)

72.2. MN dzia³ki 1-5  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  projektowana
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siednich posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) na dzia³ce nr 1 dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ rzemios³a us³ugowo  produkcyjnego
z wy³¹czeniem produkcji wytwarzaj¹cej cieki produkcyjne, oraz inwestycji ujêtych w przepisach jako szczególnie
szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi, oraz mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska (opuszcza siê lokalizacjê
warsztatów napraw samochodów). Ewentualna uci¹¿liwoæ zak³adu powinna mieciæ siê w granicach posesji,
c) liniê zabudowy od terenów kolei nale¿y kszta³towaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: 10,0 m od granicy
terenu, lub 20,0 m od osi najbli¿szego toru (w przypadku zmniejszenia odleg³oci  projekt powinien byæ
uzgodniony z PKP),
d) wjazd na wszystkie dzia³ki mo¿liwy jest tylko z ulicy dojazdowej projektowanej.

3) 72.3. MI  zabudowa mieszkaniowa intensywna  projektowana (np. budownictwo socjalne, budownictwo
szeregowe, itp.).
a) dopuszczalna wysokoæ budynków
 dwie kondygnacje z poddaszem u¿ytkowym  bez cianki kolankowej,
 lub jedna kondygnacja z dachem stromym na ciance kolankowej o wys. do 1,8 m,
b) dopuszczalna wysokoæ posadowienia posadzki parteru od strony ulicy  do 1,20 m ponad poziom terenu.
c) dachy spadziste, o nachyleniu 350-500, lub mansardowe kryte dachówk¹ lub wspó³czesnymi materia³ami
dekarskimi o formie zbli¿onej do dachówki,
d) dopuszcza siê lokalizacjê zespo³u budynków gospodarczych po jednym boksie na mieszkanie (pow. do 8m2);
budynek gospodarczy  jednokondygnacyjny, z dachem spadzistym, zrealizowany w technologii trwa³ej,
e) w razie potrzeby do terenu zabudowy mo¿na w³¹czyæ dzia³kê nr 1 z terenu 72.5.MN,
f) w przypadku lokalizacji zabudowy szeregowej nale¿y opracowaæ wielobran¿ow¹ koncepcjê podzia³u
z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
4) 72.4. U  zabudowa us³ugowa wolnostoj¹ca  projektowana
a) mo¿liwoæ lokalizacji du¿ego obiektu handlowo-us³ugowego,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ uzupe³nienia funkcj¹ mieszkaln¹ na wy¿szej kondygnacji,
c) dopuszczalna wysokoæ budynku  jedna kondygnacja z przykryciem p³askim, lub z dachem stromym
na ciance kolankowej o wys. do 1,8 m (poddasze u¿ytkowe),
d) w programie zagospodarowania terenu nale¿y przewidzieæ parking dla samochodów osobowych klientów
i pracowników (jedno stanowisko na ok. 50m2 powierzchni us³ug) oraz plac gospodarczy,
e) wjazd na posesjê (oraz parking) z projektowanej ulicy dojazdowej,
f) ca³y teren obsadziæ zieleni¹ izolacyjn¹, zw³aszcza przy zapleczu gospodarczym, parkingach i przepompowni P-2.
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5) 72.5. MN dzia³ki nr 1-6  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) na dzia³ce nr 5 dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ rzemios³a us³ugowo  produkcyjnego,
z wy³¹czeniem produkcji wytwarzaj¹cej cieki produkcyjne, oraz inwestycji ujêtych w przepisach, jako
szczególnie szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi, oraz mog¹ce pogorszyæ stan rodowiska; dopuszcza siê
jedynie lokalizacjê warsztatów napraw samochodów; ewentualna uci¹¿liwoæ zak³adu powinna mieciæ siê
w granicach posesji,
c) do powiêkszenia posesji przeznacza siê teren oznaczony numerem 5a,
d) liniê zabudowy od terenów kolei nale¿y kszta³towaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami: 10,0 m od granicy
terenu, lub 20,0 m od osi najbli¿szego toru (w przypadku zmniejszenia odleg³oci projekt powinien byæ
uzgodniony z PKP),
e) do powiêkszenia posesji nr 6 przeznacza siê teren oznaczony numerami 6a, 6b; w przypadku braku
zainteresowania kupnem dzia³ek 6a i 6b przeznacza siê je na zagospodarowanie zieleni¹ z mo¿liwoci¹
lokalizowania drobnych us³ug w zabudowie pawilonowej; linia zabudowy wynosi 6,0 m od krawê¿nika jezdni,
f) dzia³kê nr 1 przeznacza siê na powiêkszenie posesji nr 2 lub terenu 72.3.MNI w zale¿noci od potrzeb,
g) dzia³kê nr 3a przeznacza siê na powiêkszenie posesji nr 3; w przypadku braku zainteresowania kupnem dzia³ki
nr 3a przeznacza siê j¹ na zagospodarowanie zieleni¹ z mo¿liwoci¹ lokalizowania drobnych us³ug w zabudowie
pawilonowej; linia zabudowy przebiega zgodnie z rysunkiem planu.
6) 72.6. ZC  teren dawnego cmentarza ¿ydowskiego:
a) teren podlega ochronie na mocy umów miêdzynarodowych dotycz¹cych ochrony nekropolii wyznaniowych
i narodowociowych,
b) na terenie cmentarza obowi¹zuje zakaz naruszania struktury gleby, co wy³¹cza ten obszar z jakiejkolwiek
dzia³alnoci inwestycyjnej w tym modernizacji lub nawet najmniejszych zmian w u¿ytkowaniu wymagaj¹cych
naruszania powierzchni terenu.
7) 72.7. MN dzia³ki nr 1-18  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana:
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) tereny oznaczone numerami 4a, 5a, 6a, 12a, 17a, 18a przeznacza siê do powiêkszenia s¹siednich nieruchomoci,
c) w przypadku braku zainteresowania kupnem:
 dzia³kê nr 12a przeznacza siê na zagospodarowanie zieleni¹ z mo¿liwoci¹ zlokalizowania ma³ego pawilonu
us³ugowego (w uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym w sprawie zachowania odleg³oci od linii
energetycznej); linia zabudowy  6,0 m od krawê¿nika jezdni ul. Brzozowej,
 dzia³ki nr 4a, 5a, 6a przeznacza siê na powiêkszenie terenu oznaczonego symbolem 72.9.ZPA,
 dzia³ki nr 17a, 18a, przeznacza siê na powiêkszenie terenu oznaczonego symbolem 72.8.MW,
d) dzia³kê nr 16a przeznacza siê na zamianê (i nieznaczne powiêkszenie nieruchomoci) z w³acicielem dzia³ki nr 16
za pas techniczny przy ul. Gdyñskiej; w przypadku braku zainteresowania zamian¹  dzia³kê przeznacza
siê na powiêkszenie terenu oznaczonego symbolem 72.8.MW,
e) proponuje siê wtórny podzia³ dzia³ek nr 7, 8, 9, 10  ka¿d¹ na dwie dzia³ki budowlane; na nowych dzia³kach
7a-8a, 9a-10a po¿¹dana jest zabudowa bliniacza; linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; granica podzia³u
nie jest cile okrelona; minimalna wielkoæ nowej dzia³ki  800 m2; ewentualne us³ugi wy³¹cznie wbudowane,
lub dobudowane; pozosta³e ustalenia jak dla zabudowy istniej¹cej; decyzjê o podziale nieruchomoci podejmuje
w³aciciel.
8) 72.8. MW  zabudowa wielorodzinna  projektowana
a) budynki maksymalnie 3  sekcyjne, 2 kondygnacyjne; trzecia kondygnacja w dachu spadzistym na ciance
kolankowej do wys. 1,5 m,
b) w programie osiedla przewidzieæ po 1 stanowisku parkingowym na mieszkanie,
c) dopuszcza siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ lokalizowanie ma³ych obiektów us³ugowych wolnostoj¹cych,
pod warunkiem nie uszczuplenia niezbêdnych terenów dla lokalizacji placu zabaw dla dzieci najm³odszych,
d) projekt zagospodarowania powinien obj¹æ ca³y teren i przewidzieæ zabudowê i zagospodarowanie docelowe
 niezale¿nie od etapowania realizacji inwestycji,
e) sposób zagospodarowania osiedla powinien zapewniæ kontynuacjê ci¹gu pieszego do terenów rekreacyjnych
(72.9.ZP, 71.ZL+US).
9) 72.9. ZP  zieleñ osiedlowa  adaptowana i projektowana
a) istniej¹ca zieleñ wysoka i niska do uporz¹dkowania, teren urz¹dzony w sposób zapewniaj¹cy bezpieczne
u¿ytkowanie,
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na terenie oznaczonym liter¹ A nale¿y przewidzieæ urz¹dzenia zabaw dla dzieci starszych, oraz miejsca
odpoczynku dla osób w podesz³ym wieku,
ca³oæ zagospodarowaæ zieleni¹ wielogatunkow¹.

10) 72.10. MNI  zabudowa jednorodzinna intensywna  adaptowana
a) dopuszcza siê mo¿liwoæ dobudowy obiektów mieszkalnych na przed³u¿eniu istniej¹cych budynków w kierunku
po³udniowym,
b) dopuszczalna wysokoæ i charakter budynków  w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej: dachy spadziste,
o nachyleniu 350-500, kryte dachówk¹ lub wspó³czesnymi materia³ami dekarskimi o formie zbli¿onej do dachówki,
c) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych, 1-kondygnacyjnych pawilonów us³ugowych w po³udniowej czêci
terenu (mo¿liwoæ przebudowy istniej¹cych budynków gospodarczych)  dachy spadziste, linia zabudowy
 min. 6,0 m od krawê¿nika jezdni,
d) w przypadku lokalizacji obiektów us³ugowych inwestor zobowi¹zany jest wykonaæ parking dla klientów
(mo¿liwoæ wykonania zatoki parkingowej przy ulicy).
11) 72.11. MN dzia³ki nr 1-10  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  projektowana
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce),
b) na dzia³kach nr 1, 2, 6-10 dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji us³ug hotelarskich (przy spe³nieniu odpowiednich
przepisów),
c) dzia³kê nr 1a i 1b przeznacza siê na powiêkszenie nieruchomoci nr 1,
d) w przypadku braku zainteresowania zakupem dzia³ki nr 1b  przeznacza siê j¹ na w³¹czenie do dzia³ki nr 11
i zadrzewienie.
12) 72.12. MN dzia³ki nr 1-8  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  projektowana i adaptowana:
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) dzia³kê nr 1a przeznacza siê na powiêkszenie nieruchomoci nr 1,
c) na dzia³ce nr 1 wyznacza siê pas techniczny dla sieci uzbrojenia, które nie pomieszcz¹ siê w pasie drogowym
ul. Gdyñskiej (w razie zaistnienia takiej potrzeby),
d) w przypadku braku zainteresowania kupnem  dzia³kê 1a przeznacza siê na zabudowê us³ugow¹  zespó³
1kondygnacyjnych pawilonów us³ugowych  dachy spadziste, linia zabudowy  min. 6,0 m od krawê¿nika
jezdni,
e) w przypadku lokalizacji obiektów us³ugowych inwestor zobowi¹zany jest wykonaæ parking dla klientów.
13) 72.13. MN  dzia³ki nr 1-17  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana i uzupe³niaj¹ca:
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) tereny oznaczone numerami 1a, 2a, 11a, 12a, 13a, 14a przeznacza siê do powiêkszenia s¹siednich nieruchomoci,
c) w przypadku braku zainteresowania kupnem:
 dzia³ki nr 1a, 2a, przeznacza siê na powiêkszenie dzia³ki nr 3,
 dzia³ki nr 11a,12a przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego ul. Toruñskiej,
 dzia³kê nr 13a przeznacza siê na powiêkszenie dzia³ki nr 15,
 dzia³kê nr 14a przeznacza siê na powiêkszenie dzia³ki nr 15 lub w³¹czenie do pasa drogowego ul. Lenej,
d) dzia³kê nr 6a, przeznacza siê na zamianê za dzia³kê 8a z niewielkim powiêkszeniem  decyzjê o zamianie podejmuj¹
w³aciciele dzia³ki nr 6,
e) w przypadku braku zainteresowania zamian¹ dzia³kê nr 6a przeznacza siê na powiêkszenie dzia³ek nr 7, 8
(przesuwaj¹c granicê podzia³u pomiêdzy nimi symetrycznie), a dzia³ka 8a pozostaje czêci¹ dzia³ki nr 6  bez
prawa zabudowy,
f) umo¿liwia siê wtórny podzia³ dzia³ek nr 9, 10; mo¿liwoæ zabudowy wolnostoj¹cej lub bliniaczej, granica
podzia³u nie jest cile okrelona; minimalna wielkoæ nowej dzia³ki dla zabudowy wolnostoj¹cej  800 m2; linia
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; ewentualne us³ugi wy³¹cznie wbudowane, lub dobudowane; pozosta³e
ustalenia jak powy¿ej; decyzjê o podziale nieruchomoci podejmuje w³aciciel,
g) na dzia³kach nr 1, 2, 6, 9, 10, 11 wyznacza siê pas techniczny dla sieci uzbrojenia, które nie zmieszcz¹ siê w pasie
drogowym ul. Gdyñskiej (w razie zaistnienia takiej potrzeby).
14) 72.14. MN  dzia³ki nr 1-6  zabudowa jednorodzinna  adaptowana:
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane,) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) proponuje siê wtórny podzia³ dzia³ki nr 1.; granica podzia³u nie jest cile okrelona; minimalna wielkoæ nowej
dzia³ki 1a  650 m2; linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; ewentualne us³ugi wy³¹cznie wbudowane;
pozosta³e ustalenia jak powy¿ej; decyzjê o podziale nieruchomoci podejmuje w³aciciel.
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15) 72.15. MNI  zabudowa jednorodzinna intensywna  adaptowana
a) dopuszcza siê mo¿liwoæ dobudowy jednego segmentu mieszkalnego na pó³nocnym szczycie budynku,
lub obiektu us³ugowego  parterowego,
b) dopuszcza siê przebudowê (modernizacjê) budynku z mo¿liwoci¹ zwiêkszenia kubatury (po ekspertyzie
technicznej  ocenie stanu technicznego),
c) teren zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹, lub u¿ytkow¹.
16) 72.16. U  zabudowa us³ugowa  zespó³ pawilonów,
a) wzd³u¿ ul. Wielkopolskiej wykonaæ zatokê parkingow¹ dla klientów,
b) typ us³ug  bytowy: handel, ma³a gastronomia, optyk, fryzjer itp.,
c) pawilony o jednakowym charakterze, teren wzbogacony zieleni¹ ozdobn¹,
d) projekt zagospodarowania powinien obj¹æ ca³y teren.
17) 72.17. MN  dzia³ki nr 1-12  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana i uzupe³niaj¹ca,
a) wyznacza siê pas techniczny na budowê sieci uzbrojenia technicznego,
b) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce),
c) tereny oznaczone numerami 2a, 5a, przeznacza siê do powiêkszenia s¹siednich nieruchomoci (2, 5),
d) umo¿liwia siê wtórny podzia³ dzia³ek nr 3, 6-12; granica podzia³u nie jest cile okrelona; minimalna
powierzchnia nowych dzia³ek  800 m2; linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; pozosta³e ustalenia jak
powy¿ej; decyzjê o podziale nieruchomoci podejmuje w³aciciel.
18) 72.18. MN  dzia³ki nr 1-21  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana i uzupe³niaj¹ca,
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) istniej¹cy zak³ad us³ugowy na dzia³ce nr 14 pozostawia siê bez mo¿liwoci wprowadzenia us³ug blacharskich
i lakierniczych; wokó³ nieruchomoci nale¿y zasadziæ zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ i nisk¹ w celu ograniczenia
negatywnego oddzia³ywania na s¹siednie posesje,
c) na dzia³kach nr 16, 18, 20 dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji zak³adu rzemios³a us³ugowego
(z budynkiem mieszkalnym, lub bez). z wy³¹czeniem produkcji wytwarzaj¹cej cieki produkcyjne, oraz inwestycji
ujêtych w przepisach jako szczególnie szkodliwe dla rodowiska i zdrowia ludzi, oraz mog¹ce pogorszyæ stan
rodowiska, (dopuszcza siê lokalizacjê warsztatów napraw samochodów); w ka¿dym przypadku ewentualna
uci¹¿liwoæ powinna zamkn¹æ siê w granicach posesji,
d) tereny oznaczone numerami 2a, 3a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a, 17a, 19a przeznacza siê na powiêkszenie s¹siednich
nieruchomoci,
e) przeznacza siê na zamianê:
 dzia³kê nr 1a, za pas techniczny na dz. nr 1 przy ul. Poznañskiej (z powiêkszeniem nieruchomoci),
 dzia³kê nr 14a, za pas techniczny przy ul. Poznañskiej na dz. nr 14,
f) w przypadku braku zainteresowania zamian¹:
 dzia³kê nr 1a przeznacza siê na lokalizacjê pawilonu us³ugowego (1 kondygnacja),
 dzia³kê nr 14a przeznacza siê na powiêkszenie dzia³ki nr 12,
g) od ul. Pomorskiej do ul. Mazowieckiej (na przed³u¿eniu ul. Wielkopolskiej) projektuje siê ci¹g pieszy prowadz¹cy
do zespo³u us³ugowego i terenów rekreacyjnych.
19) 72.19. MN  dzia³ki nr 1-25  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana i uzupe³niaj¹ca,
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce) z wy³¹czeniem us³ug hotelarskich,
b) tereny oznaczone numerami 6a, 9a, 11a, 13a, 15a, 18a, 20a, 22a, 24a przeznacza siê do powiêkszenia s¹siednich
nieruchomoci,
c) w przypadku braku zainteresowania kupnem, dzia³ki te w³¹cza siê do dzia³ek przyleg³ych: 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23,
d) przeznacza siê na zamianê dzia³kê nr 1a, za stworzenie pasa technicznego na dz. nr 1, przy ul. Poznañskiej
(z powiêkszeniem nieruchomoci)
e) w przypadku braku zainteresowania zamian¹: dzia³kê nr 1a przeznacza siê na zabudowê us³ugow¹  wolnostoj¹c¹,
lub na mieszkaln¹ bez us³ug,
f) za stworzenie pasa technicznego na dzia³ce nr 16a przy ul. Poznañskiej, przewiduje siê mo¿liwoæ poszerzenia
dzia³ki 16a o oko³o 2,0 m w kierunku pó³nocnym (z dzia³ki nr 14),
g) umo¿liwia siê wtórny podzia³ dzia³ek nr 16,25; granica podzia³u nie jest cile okrelona; minimalna wielkoæ
nowych dzia³ek  800 m2; linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, pozosta³e ustalenia  jak w pkt a);
decyzjê o podziale nieruchomoci podejmuje w³aciciel.
20) 72.20. MN  dzia³ki nr 1-14  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  adaptowana i uzupe³niaj¹ca:
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce),
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tereny oznaczone numerami 5a, 8a, 10a, 12a, 14a przeznacza siê na powiêkszenie s¹siednich nieruchomoci,
umo¿liwia siê wtórny podzia³ dzia³ki nr 6; granica podzia³u nie jest cile okrelona; minimalna wielkoæ nowej
dzia³ki  800 m2; linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, pozosta³e ustalenia jak w pkt a); decyzjê o podziale
nieruchomoci podejmuje w³aciciel.

21) 72.21. MN  dzia³ki nr 1-12  zabudowa jednorodzinna  projektowana
Dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców s¹siedniej
posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce),
22) 72.22. MN  dzia³ki nr 1-6  zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca  projektowana
a) dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ drobnych us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkañców
s¹siedniej posesji (wbudowane, dobudowane, wolnostoj¹ce).
b) na dzia³kach nr 3, 4, 5, 6 dopuszcza siê uzupe³nienie funkcji mieszkalnej funkcj¹ hotelarsk¹ (przy spe³nieniu
odpowiednich przepisów).
23) 72.23. ZP  zieleñ parkowa:
a) teren nale¿y zagospodarowaæ wielogatunkow¹ zieleni¹, oraz wykonaæ utwardzone ci¹gi piesze,
b) miejsca podmok³e uporz¹dkowaæ, wykorzystaæ jako uatrakcyjnienie krajobrazowe,
c) tereny lasu (Ls-V) pozostawiæ bez zmian  dotychczasowe u¿ytkowanie,
d) wzd³u¿ ul. Poznañskiej oraz w pó³nocnej czêci terenu wzd³u¿ projektowanej ulicy, mo¿na zlokalizowaæ obiekty
kubaturowe (ma³a architektura), z funkcj¹ us³ugow¹ (uzbrojenie jak dla zabudowy pozosta³ej),
e) fragment drogi wchodz¹cy w teren przeznaczony na zieleñ i przepompowniê  ulega likwidacji,
f) wokó³ przepompowni cieków P-1 i P-3 nale¿y dokonaæ gêstych nasadzeñ zieleni izolacyjnej  g³ównie krzewów.
§ 4.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce komunikacji na ni¿ej wymienionych terenach:
1)

01 KL,  ulica lokalna  istniej¹ca, do modernizacji  zgodnie z opracowanym projektem budowlanym dróg osiedla.
G³ówne parametry techniczne:
 szerokoæ jezdni 5-6 m,
 szerokoæ chodników 2-3 m  dwustronnie
(w miarê mo¿liwoci terenowych)
 promieñ skrêtu na skrzy¿owaniach 9 do 6 m

2)

02 KL, 03 KL, 04 KL, 05 KL,  ulice lokalne  istniej¹ce, do modernizacji  zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym dróg osiedla.
G³ówne parametry techniczne:
Zgodnie z aktualnym projektem dróg
 szerokoæ jezdni 3,5-6,0 m,
 szerokoæ chodników 2-3 m jednostronnie
(w miarê mo¿liwoci terenowych)

3)

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacje pod jezdni¹
pozosta³e sieci poza jezdni¹

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacja, wodoci¹g, energia
elektryczna  zgodnie z projektem
pozosta³e sieci poza jezdni¹  w wyznaczonym pasie technicznym

06 KL  ulica lokalna  istniej¹ca, do modernizacji  zgodnie z opracowanym projektem budowlanym dróg osiedla.
G³ówne parametry techniczne:
Zgodnie z aktualnym projektem dróg  ulica
pieszo  jezdna
 szerokoæ jezdni 3,5 m,
 w przypadku udostêpnienia terenu przez
w³acicieli posesji przyleg³ych do ul. Gdyñskiej
mo¿na zrealizowaæ jednostronny chodnik
o szerokoci 2-3 m

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacja, wodoci¹g, energia elektryczna 
zgodnie z projektem
pozosta³e sieci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami dotycz¹cymi zachowania
odleg³oci pomiêdzy poszczególnymi
mediami - w razie potrzeby w wyznaczonym
pasie technicznym biegn¹cym przez posesje
prywatne.
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07 KL  ulica lokalna  istniej¹ca, do modernizacji
G³ówne parametry techniczne:
 szerokoæ jezdni 5-6 m,
 szerokoæ chodników 2-3 m  dwustronnie
 promieñ skrêtu na skrzy¿owaniach 9 do 6 m

5)

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacje pod jezdni¹
pozosta³e sieci poza jezdni¹

08 KL, 09KL  ulice lokalne  projektowane.
G³ówne parametry techniczne:
 szerokoæ jezdni 5,0-6,0 m
 szerokoæ chodników 1,5-2,5 m  dwustronnie
 promieñ skrêtu na skrzy¿owaniach 9 do 6 m

6)

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacje pod jezdni¹
pozosta³e sieci poza jezdni¹

01 KD, 02 KD, 03 KD, 06 KD, 08 KD  ulice dojazdowe  istniej¹ce, do adaptacji.
G³ówne parametry techniczne:
 szerokoæ jezdni 3,5-5,0 m
 chodniki obustronnie, lub jednostronnie
 ulice 03 KD, 06 KD, 08 KD  zakoñczone
placami manewrowymi

7)

Poz. 499

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacje pod jezdni¹
pozosta³e sieci poza jezdni¹

04 KD, 05 KD, 07 KD  ulice dojazdowe  projektowane.
G³ówne parametry techniczne:
 szerokoæ jezdni 3,5-5,0 m
 chodniki obustronnie, lub jednostronnie
 ulice 04 KD, 05 KD,  zakoñczone placami
manewrowymi

Warunki funkcjonowania:
 zjazdy do zabudowy bez ograniczeñ
 uzbrojenie w pasach ulicy:
kanalizacje pod jezdni¹
pozosta³e sieci poza jezdni¹
§ 5.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu objêtego zmian¹ planu:
1)

zaopatrzenie w wodê
a) rozbudowa istniej¹cego uk³adu sieciowego  w pasach drogowych lub wyznaczonych pasach technicznych,
b) urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê nale¿y projektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym z przepisami
o obronie cywilnej, oraz o ochronie przeciwpo¿arowej

2)

odprowadzenie cieków
a) budowa systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym,
b) rozbudowa systemu dla terenów nie objêtych projektem technicznym:
 tereny po³o¿one na pó³noc od ul. Brzozowej  kanalizacja grawitacyjna, przed³u¿enie kolektora
w ul. Brzozowej,
 tereny po³o¿one w zachodniej czêci osiedla  kolektorem grawitacyjnym do projektowanej dla tego
terenu przepompowni P-3 i kana³em t³ocznym do kolektora w ul. Lenej, a dalej do przepompowni P-2.

3)

usuwanie nieczystoci sta³ych
 gromadzenie odpadów na w³asnych posesjach i usuwanie taborem specjalistycznym na miejskie wysypisko
nieczystoci sta³ych

4)

zaopatrzenie w gaz
 dostarczenie gazu dla potrzeb bytowych i ewentualnie grzewczych zabudowy mieszkalnej i us³ugowej
z projektowanego uk³adu sieciowego niskiego cinienia.

5)

zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
a) rozprowadzenie energii  kablowe, wzd³u¿ ulic,
b) przewidziana docelowa modernizacja linii wysokiego napiêcia (przebudowa z linii napowietrznej na liniê kablow¹)
na odcinku od s³upa po³o¿onego na po³udnie od ul. Lenej  do s³upa zlokalizowanego na terenie oznaczonym
symbolem 72.8.MW.
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zaopatrzenie w ciep³o
a) realizacja kot³owni indywidualnych,
b) zabudowa istniej¹ca  zalecana modernizacja: zastosowanie paliw ekologicznych (gaz, olej opa³owy, energia
elektryczna itp.),
c) zabudowa projektowana  preferencja stosowania róde³ ciep³a ekologicznych (gaz, olej opa³owy, energia
elektryczna itp.).
§ 6.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o ³¹cznej powierzchni
19,2676 ha, w tym:
KLASY
BONITACYJNE
R III b

POWIERZCHNIA
(ha)
0,5347

UWAGI

R IV a

1,3385

R IV a

0,0846

zgoda Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr GZ.tr.051/602-245/99 z dnia 2 listopada 1999 r.
zgoda Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr GKN.2.N-6014-1-184/99 z dnia 16 listopada 1999 r.
zwarte obszary mniejsze ni¿ 1.0 ha

RV

4,8094

grunty pochodzenia mineralnego

R VI

12,1511

grunty pochodzenia mineralnego

£ IV

0,6571

zwarte obszary mniejsze ni¿ 1.0 ha

RAZEM

19,2676

§ 7.
1.

W zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci spowodowanym uchwaleniem planu ustala siê procentow¹ wysokoæ
(od wzrostu wartoci nieruchomoci zwi¹zanej z uchwaleniem niniejszej zmiany planu) jednorazowej op³aty
pobieranej od w³aciciela, lub w³adaj¹cego terenem w przypadku sprzeda¿y nieruchomoci (lub jej czêci) w ci¹gu
5 lat od dnia obowi¹zywania niniejszego planu:
a) dla dzia³ek z zabudow¹ mieszkaln¹  25%,
b) dla dzia³ek z zabudow¹ us³ugow¹ i rzemielnicz¹  30%,

2.

Ustalenia ust. 1 nie dotycz¹ dzia³ek bêd¹cych w³asnoci¹ komunaln¹.
§ 8.

Na obszarze zmian planu, o którym mowa w § 1, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Z³ocieñca zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XI/53/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Z³ociencu
z dnia 29 listopada 1985 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 13, poz. 221 z pón. zm.).
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Z³ocieñcu.
§ 10.
Uchwa³a podlega publikacji i obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa.
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Urszula Ptak
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVI/192/2000
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu
z dnia 17 listopada 2000 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA Z£OCIENIEC  ZABUDOWA MIESZKALNO-US£UGOWA, UL. BRZOZOWA

MIASTO Z£OCIENIEC UL. BRZOZOWA
ZABUDOWA MIESZKALNO-US£UGOWA
skala 1 : 1000

OZNACZENIA
Granice terenu objêtego zmian¹ planu
Linie podzia³u cile okrelone
Linie wtórnego podzia³u
proponowane - orientacyjne
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ulice istniej¹ce - adaptowane
Wg projektu technicznego
Pas techniczny - docelowy Wzd³u¿ istniej¹cych
ulic (na terenie komunalnym/prywatnym)
Ulice projektowane
Ulice lokalne
Ulice dojazdowe
G³ówne ci¹gi piesze
Zabudowa istniej¹ca
Zabudowa projektowana
(lokalizacja i wielkoæ przyk³adowa)
Zabudowa proponowana - mo¿liwa do realizacji
po wtórnym podziale dzia³ki
(lokalizacja i wielkoæ przyk³adowa)
Tereny zabudowy jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej
Tereny zabudowy wielorodzinnej
Tereny us³ug
Tereny zieleni osiedlowej
z urz¹dzeniami rekreacji czynnej

UWAGA:
Rzuty przyziemne budynków
i ich usytuowane s¹ przyk³adowe,
nieobowi¹zuj¹ce

Tereny urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego
ze stref¹ oddzia³ywania
Tereny przeznaczone
do powiêkszenia s¹siednich dzia³ek
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POSTANOWIENIE
Zastêpcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 2000 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwo³ania rady gminy przed up³ywem kadencji.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 386) po rozpatrzeniu wniosku grupy obywateli postanawia siê co nastêpuje:
§ 1.
1.

Przeprowadziæ referendum gminne w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Tucznie przed up³ywem kadencji.

2.

Datê przeprowadzenia referendum wyznaczam na dzieñ 14 stycznia 2001 r.

§ 2.
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum okrela za³¹cznik Nr l do postanowienia.
§ 3.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela za³¹cznik Nr 2 do postanowienia.
§ 4.
Postanowienie podlega podaniu do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZASTÊPCA
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO
w Koszalinie
Aleksander Nowiñski

Za³¹cznik nr l
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum
Karta do g³osowania
w referendum gminnym
w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej w Tucznie
zarz¹dzonym przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Koszalinie
na dzieñ 14 stycznia 2001 roku

Czy Pani/Pan

jest

za

TAK

odwo³aniem Rady Miejskiej w
Tucznie

przed

up³ywem

NIE

kadencji
Pouczenie o sposobie g³osowania:
G³osowaæ mo¿na stawiaj¹c znak x w kratce z prawej strony obok wybranego wariantu odpowiedzi. Postawienie znaku
x w wiêcej ni¿ jednej kratce lub niepostawienie znaku x w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noæ g³osu.
(miejsce na pieczêci

(odcisk pieczêci zastêpcy wojewódzkiego

komisji obwodowej)

komisarza wyborczego)

2335

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 500 - 501
Za³¹cznik nr 2

Kalendarz czynnoci
zwiaz¹nych z przeprowadzeniem referendum

Treæ czynnoci

Data wykonania
do 12 grudnia 2000 r. -

Podanie do wiadomoci mieszkañców przez rozplakatowanie na terenie
gminy postanowienia o przeprowadzeniu referendum

do 20 grudnia 2000 r. -

powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
Miejskiej Komisji ds. Referendum

do 23 grudnia 2000 r. -

podanie do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie obwieszczeñ
Burmistrza o granicach i numerach obwodów g³osowania oraz
siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

do 30 grudnia 2000 r. -

powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
obwodowych komisji ds. referendum

do 30 grudnia 2000 r. -

sporz¹dzenie spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum
wy³o¿enie spisów osób uprawnionych do udzia³u w referendum
do publicznego wgl¹du

do 6 stycznia 2000 r.

-

sk³adanie wniosków przez osoby nigdzie nie zameldowane o wpisanie
do spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum, w³aciwego dla
miejsca ich aktualnego pobytu

14 stycznia 2001 r.

-

g³osowanie w referendum

Poz. 501
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 4 grudnia 2000 r.
o decyzji Prezesa URE zatwierdzj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê
Ciepln¹ - jednoosobowa spó³ka gminy miejskiej w Ko³obrzegu Sp. z o. o.
Informuje siê, i¿ w dniu 4 grudnia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹  jednoosobowa spó³ka gminy miejskiej w Ko³obrzegu Sp. z o. o. o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/284-A-I/15/2000
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania 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 zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; 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
Miejskiej Energetyki Cieplnej jednoosobowej spó³ki gminy miejskiej w Ko³obrzegu Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ko³obrzegu,
zawartego w pimie z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek
op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne i standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie

2336

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 501

szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845), zwanych w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznympostanawiam zatwierdziæ zmianê pierwszej
taryfy dla ciep³a, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne, posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 12 padziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a
nr WCC/282/284/U/3/98/DN, zmienion¹ decyzj¹ nr WCC/282A/284/U/3/2000/RW z dnia 21 kwietnia 2000 r. oraz
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/271/284/U/3/98/DN, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona
decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2000 r. nr OSZ820/284A-I/12/2000
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r.  o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej.
Wobec powy¿szego Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany polegaj¹ce na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty 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 op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych w art. 19
ustawy  Prawo energetyczne.

Równoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistnia³a koniecznoæ
dostosowania standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845)
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
w art. 155 kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a w zakresie
op³at za us³ugi przesy³owe, op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej i dostosowania do zmienionych przepisów
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
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ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
Miejska Energetyka Cieplna
Jednoosobowa Spó³ka Gminy Miejskiej
w Ko³obrzegu Spó³ka z o. o.
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 ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-820/284-A-I/12/2000 z dnia 15 maja 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W punkcie 2. czêci A. Informacje ogólne w drugim mylniku zastêpuje siê dotychczasowe rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).
W czêci I. Ceny i stawki op³at czêæ D. Rodzaje oraz wysokoæ stawek i op³at zamiast dotychczasowych stawek op³at
za us³ugi przesy³owe dla odbiorców grup: A1, A2, A3, B1 i B2 wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at:
L. p.
1.

Grupa
odbiorców
A1

Wyszczególnienie
Stawka op³aty sta³ej

2.

A2

Stawka op³aty zmiennej
Stawka op³aty sta³ej

3.

A3

Stawka op³aty zmiennej
Stawka op³aty sta³ej

4.

B1

Stawka op³aty zmiennej
Stawka op³aty sta³ej

5.

B2

Stawka op³aty zmiennej
Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

Jednostka
miary
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
z³/GJ

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
netto
brutto*
5637,42
6877,65
469,79
573,14
1,74
2,12
14660,06
17885,27
1221,67
1490,44
4,07
4,97
13977,54
17052,60
1164,80
1421,06
4,47
5,45
2861,82
3491,42
238,49
290,96
0,84
1,02
4260,06
5197,27
355,01
433,11
1,37
1,67

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT z wysokoci 22%
W czêci II. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej czêci D. Rodzaje oraz wysokoci stawek op³at
w punkcie zamiast dotychczasowego zapisu dotycz¹cego kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
wprowadza siê nastêpuj¹cy zapis:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czania podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa
w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo
przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W czêci E. Zasady obliczania op³at punkt 5. otrzymuje nowe brzmienie:
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ
uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
W czêci E. Zasady obliczania op³at skrela siê punkt 6.
W czêci F. Warunki stosowania cen i stawek op³at czêæ dotycz¹ca standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
otrzymuje nowe brzmienie:
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Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W czêci G. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at skrela siê punkty 1. i 3.
Pozosta³a czêæ taryfy pozostaje bez zmian.
Poz. 502
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 7 grudnia 2000 r.
nr WCC/948/4324/N/3/2000/ZJ
W dniu 7 grudnia 2000 r. zosta³a udzielona koncesja z urzêdu Gminie Polanów, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
o nazwie Zak³ad Us³ug Komunalnych z siedzib¹ przy ulicy Bobolickiej 9, 76-130 Polanów na wytwarzanie ciep³a w terminie
do dnia 15 grudnia 2010 r.
Uzasadnienie:
Zak³ad Us³ug Komunalnych rozpocz¹³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a przed dniem
14 czerwca 2000 r. zatem spe³nia przes³ankê wynikaj¹c¹ z art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555), a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi i mo¿liwociami technicznymi
gwarantuj¹cymi prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz zatrudnia osoby o w³aciwych kwalifikacjach zawodowych.
Okres wa¿noci koncesji ustalono na 10 lat zgodnie z art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.
Dyrektor Biura
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 503
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 12 grudnia 2000 r.
o decyzji Prezesa URE zatwierdzaj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Sp. z o. o. z siedzib¹ w widwinie.
Informuje siê, i¿ w dniu 12 grudnia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Sp. z o. o. z siedzib¹ w widwinie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/390-A/18/99/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; 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 Miejskiej Energetyki
Cieplnej Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w widwinie zawartego w pimie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie przed³u¿enia
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2001 r.,
dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych
przepisów ustawy  Prawo energetyczne i standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
energetycznym postanawiam
1.

przed³u¿yæ okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at ujêtych w pierwszej taryfie dla ciep³a, zatwierdzonej
moj¹ decyzj¹ Nr OSZ-820/390-A/14/99 z dnia 24 listopada 1999 r., do dnia 30 czerwca 2001 r.,

2.

zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 25 wrzenia 1998 r. o numerach WCC/86/390/U/2/
98/PK - na wytwarzanie ciep³a i PCC/91/390/U/2/98/PK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/390-A/14/99 z dnia 24 listopada 1999 r.
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r.  o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej.
Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany polegaj¹ce na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty 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 op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych
w art. 19 ustawy  Prawo energetyczne.

Równoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistnia³a koniecznoæ
dostosowania standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu
ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)
Ponadto Przedsiêbiorstwo energetyczne z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a do dnia 30 czerwca 2001 r., z uwagi na koniecznoæ zamkniêcia i zweryfikowania
sprawozdañ finansowych za rok 2000, tak aby poziom kosztów na podstawie którego zostan¹ ustalone ceny i stawki
op³at w drugiej taryfie dla ciep³a, obowi¹zuj¹cej przez wiêksz¹ czêæ roku 2001, oparty by³ na kosztach mniej odleg³ych
historycznie.
Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, i¿ do chwili obecnej Przedsiêbiorstwo energetyczne realizuje zamierzenia inwestycyjne
przewidziane w planie zamierzeñ modernizacyjnych, w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a,
uwzglêdnionym podczas opracowywania pierwszej taryfy dla ciep³a.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze dzia³ania Przedsiêbiorstwa energetycznego stwierdzam, i¿ przed³u¿enie obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie dla ciep³a nie zagrozi bezpieczeñstwu dostaw ciep³a jak i nie
spowoduje wzrostu obci¹¿enia odbiorców ciep³a.
Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
w art. 155 kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie, za jej
zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a w zakresie
op³at za us³ugi przesy³owe, op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej i dostosowania do zmienionych przepisów
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego oraz uzasadniaj¹ce przed³u¿enie okresu obowi¹zywania tej taryfy.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
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ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w widwinie
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 ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki Nr OSZ-820/390-A/14/99 z dnia 24 listopada 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W CZÊCI I  Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
W punkcie 3 zmienia siê podstawê prawn¹ opracowania pierwszej taryfy dla ciep³a poprzez zast¹pienie dotychczas
obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu
ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. nr 72, poz. 845) - zwanym dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
W CZÊCI IV  Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
W punkcie 3.1 ceny i stawki op³at dla grup odbiorców K.1-A i K.1-B, zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi
przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców :
L.p.

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

1.

K.1-A

2.

K.1-B

Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej
Stawka op³aty sta³ej
Stawka op³aty zmiennej

z³/MW/m-c
z³/GJ
Z³/MW/m-c
z³/GJ

Stawki op³at
za us³ugi przesy³owe*
630,15
2,52
663,69
2,81

* Stawki op³at s¹ wartociami netto, podatek VAT bêdzie naliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W punkcie 3.2 ceny i stawki op³at dla grup odbiorców K.2-A, K.2-B i K.2-C, zamiast dotychczasowych stawek op³at
za us³ugi przesy³owe wprowadza siê nastêpuj¹ce stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców:
L.p.

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki op³at
za us³ugi przesy³owe*
628,74
2,77
677,99
1,96
719,23
2,34

z³/MW/m-c
Stawka op³aty sta³ej
z³/GJ
Stawka op³aty zmiennej
2.
K.2-B
Z³/MW/m-c
Stawka op³aty sta³ej
z³/GJ
Stawka op³aty zmiennej
3.
K.2-C
z³/MW/m-c
Stawka op³aty sta³ej
z³/GJ
Stawka op³aty zmiennej
* Stawki op³at s¹ wartociami netto, podatek VAT bêdzie naliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
1.

K.2-A

Punkt 4 otrzymuje brzmienie :
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, Poz. 348 ze zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje
siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych
do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie
zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dotychczasowe zapisy dotycz¹ce
stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania trac¹ moc.
W CZÊCI V  Zasady ustalania cen i stawek op³at.
Dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:
Ceny i stawki op³at, o których mowa w czêci IV, opracowane zosta³y zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2, § 14
oraz § 54 ust.1 rozporz¹dzenia taryfowego z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w art.45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami).
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W CZÊCI VI  Warunki stosowania cen i stawek op³at.
Punkt 1 otrzymuje brzmienie :
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Pozosta³a treæ taryfy pozostaje bez zmian.
Poz. 504
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 12 grudnia 2000 r.
o decyzji Prezesa URE zatwierdzaj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Zak³ad Energetyki Cieplnej w £obzie.
Informuje siê, i¿ w dniu 12 grudnia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w £obzie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ–820/2856-A/10/99/2000/I
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071) oraz w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; 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 i Nr 103, poz. 1099) po rozpatrzeniu wniosku
gminy £obez, zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹
w formie zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad Energetyki Cieplnej w £obzie, zawartego w pimie z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe i stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne, oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
do Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), postanawiam zatwierdziæ zmianê pierwszej
taryfy dla ciep³a, która stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 16 grudnia 1998 r. o numerach WCC/696/2856/U/
OT-8/98 - na wytwarzanie ciep³a i PCC/722/2856/U/OT-8/98 - na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, ustali³o taryfê dla
ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ820/2856-A/8/99/2000 z dnia
2 lutego 2000 r.
W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r.  o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej.
Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany polegaj¹ce na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty
zmiennej zgodnie z wymogami art. 45 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,

2.

dostosowaniu sposobu naliczania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych w art. 19
ustawy  Prawo energetyczne.

Równoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998 r. zaistnia³a koniecznoæ
dostosowania standardów jakociowych obs³ugi odbiorców zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845).
Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, i¿ do chwili obecnej Przedsiêbiorstwo energetyczne realizuje zamierzenia inwestycyjne
przewidziane w planie zamierzeñ modernizacyjnych w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a
uwzglêdnionym podczas opracowywania pierwszej taryfy dla ciep³a.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze dzia³ania Przedsiêbiorstwa energetycznego stwierdzam, i¿ zmiana taryfy dla ciep³a nie
zagrozi bezpieczeñstwu dostaw ciep³a jak i nie spowoduje wzrostu obci¹¿enia odbiorców ciep³a.
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Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
w art. 155 kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za jej zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a w zakresie
op³at za us³ugi przesy³owe, op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej i dostosowania do zmienionych przepisów
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa

ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w £obzie.
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 ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-820/2856-A/8/99/2000 z dnia 2 lutego 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany.
W Czêci 1 Objanienie pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie punkt 3 definiuj¹cy rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe
zastêpuje siê zapisem: rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).
W Czêci 4 Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at czêæ A. Ceny i stawki op³at za dostawê ciep³a zamiast
dotychczasowych stawek op³at za us³ugi przesy³owe dla odbiorców grup: K.1.2. i L.2.2.B. wprowadza siê nastêpuj¹ce
stawki op³at:
L.p.

Grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

z³/MW/rok
Stawka op³aty sta³ej
1.
K.1.2.
z³/MW/m-c
Stawka op³aty zmiennej
z³/GJ
z³/MW/rok
Stawka op³aty sta³ej
2.
L.2.2.B.
z³/MW/m-c
Stawka op³aty zmiennej
z³/GJ
* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT z wysokoci 22%

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
netto
13.043,10
1.086,93
4,38
78,57
6,55
0,03

brutto*
15.912,58
1.326,05
5,34
95,86
7,99
0,04

W Czêci 4 Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek opat czêæ B. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci zamiast
dotychczasowego zapisu dotycz¹cego kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej wprowadza siê
nastêpuj¹cy zapis:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje siê
na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych
do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie
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zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dotychczasowe zapisy dotycz¹ce stawek op³at za przy³¹czenie do sieci jak i zasady ich kalkulowania trac¹ moc.
W Czêci 5 Zasady ustalania op³at punkt 4. otrzymuje nowe brzmienie:
Opata sta³a za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Opata zmienna za us³ugi przesy³owe stanowi iloczyn dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ
uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
W Czêci 5 Zasady ustalania op³at skrela siê punkt 6.
W Czêci 6 Warunki stosowania cen i stawek op³at punkt 3. otrzymuje nowe brzmienie
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
ZASADY WPROWADZENIA ZMIANY STAWEK OP£AT ZA US£UGI PRZESY£OWE.
Zmienione stawki op³at za us³ugi przesy³owe mog¹ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia ich
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcê co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem
nowych stawek op³at.
Poz. 505
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 13 grudnia 2000 r.
o decyzji Prezesa URE zatwierdzaj¹cej zmianê taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Energetykê Ciepln¹ Sp. z o. o. z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju.
Informuje siê, i¿ w dniu 13 grudnia 2000 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca zmianê taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez Energetykê Ciepln¹ Sp. z o. o. z siedzib¹ w Po³czynie Zdroju o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ-820/1979-B/16/2000/I/BSt
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania 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 zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) po rozpatrzeniu
wniosku Energetyki Cieplnej w Po³czynie Zdroju Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Po³czynie
Zdroju zawartego w pimie z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie dostosowania stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz
stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zmienionych przepisów ustawy - Prawo energetyczne, zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem energetycznym postanawiam zatwierdziæ zmianê pierwszej taryfy dla ciep³a
w zakresie stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej, która stanowi za³¹cznik
do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje wydane w dniu 1 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciep³a
nr WCC/682/1979/U/2/98/BK (zmienion¹ decyzj¹ z dnia 23 czerwca 2000 r. nr WCC/682A/1979/W/3/2000/EG) i na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a nr PCC/710/1979/U/2/98/BK, ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1979-B/11/2000 z dnia 16 marca 2000 r.
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W zwi¹zku z og³oszeniem ustawy z dnia 26 maja 2000 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne nast¹pi³a koniecznoæ
dostosowania ww. taryfy w czêci dotycz¹cej stawek op³at za us³ugi przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie
do sieci ciep³owniczej.
W pimie z dnia 6 grudnia 2000 r. Przedsiêbiorstwo energetyczne zaproponowa³o zmiany polegaj¹ce na:
1.

przekszta³ceniu struktury stawek op³at za us³ugi przesy³owe, poprzez wyodrêbnienie w nich op³aty sta³ej i op³aty
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 op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej do zasad okrelonych
w art. 19 ustawy - Prawo energetyczne.

Przedsiêbiorstwo energetyczne sk³adaj¹c wniosek o czêciow¹ zmianê taryfy dla ciep³a skorzysta³o z przewidzianej
z art. 155 Kpa mo¿liwoci wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie, za jej
zgod¹ zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli nie sprzeciwia siê temu przepis szczególny
oraz przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W niniejszej sprawie wyst¹pi³y wszystkie wymienione powy¿ej przes³anki umo¿liwiaj¹ce zmianê taryfy dla ciep³a
w zakresie op³at za us³ugi przesy³owe oraz op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uzna³em, ¿e zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Witold Kêpa
ZMIANA
TARYFY DLA CIEP£A
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Po³czynie Zdroju
Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 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 ciep³a zatwierdzonej Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OSZ-820/1979-B/11/2000 z dnia 16 marca 2000r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W czêci A: Informacje ogólne.
W punkcie 2 zmienia siê wyjanienie definicji rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe poprzez zast¹pienie dotychczasowego
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego z dnia 17 lipca 1998r. rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 72, poz. 845).
W czêci E: rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at.
W punkcie 1 dla odbiorców grupy A zamiast dotychczasowych stawek op³at za us³ugi przesy³owe wprowadza siê
nastêpuj¹ce stawki op³at:
Jednostka
Lp.
Wyszczególnienie
miary
4a. Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe
z³/MW/rok
4b. Stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe
z³/GJ
* Ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%.

netto
brutto*
netto
brutto*

Cena i stawka op³aty dla grupy:
A-1
A-2
A-3
1 011,92
2 587,90 1 535,90
1 234,54
3 157,24 1 873,80
0,42
1,05
0,58
0,51
1,28
0,71
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Stawki op³at za us³ugi przesy³owe zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo
Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami), tj. poprzez wyodrêbnienie w dotychczasowej stawce op³aty za us³ugi
przesy³owe op³aty sta³ej i op³aty zmiennej.
Punkt 3.1 otrzymuje brzmienie:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy 10
kwietnia 1997 r.  Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami) stawki op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje
siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych
do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie
zaspakajania obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Skrela siê punkt 3.2.
W czêci F: zasady ustalania op³at.
Punkt 4 otrzymuje brzmienie:
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe - stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty sta³ej za us³ugi i przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
W czêci G: Warunki stosowania cen i stawek op³at.
Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców okrelonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
Pozosta³a czêæ taryfy pozostaje bez zmian.
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KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2001 roku 220,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 43-03-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski
Redakcja: Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki
w Szczecinie
Wydzia³ Nadzoru i Kontroli
ul. Wa³y Chrobrego 4, tel. 43-03-326
T³oczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 15 grudnia 2000 r.
w Zak³adzie Obs³ugi Administracji
Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Szczecinie
Dzia³ Poligrafii

2347

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2348

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2349

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2350

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2351

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2352

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2353

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2354

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2355

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2356

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2357

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2358

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2359

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2360

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2361

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2362

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2363

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2364

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2365

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2366

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2367

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2368

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2369

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2370

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2371

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

