
DZIENNIK URZĘDOWY 
                     WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 lipca 2011 r. Nr 80

TREŚĆ:
Poz:

UCHWAŁY RAD MIAST

 

1681 — nr VII/47/11 z dnia 19 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia wyso-

kości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .......................................

1682 — nr VI/98/2011 z dnia 18 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. ........................................................................................................................

1683 — nr VI/107/2011 z dnia 18 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie nadania 

nazwy ulicy w mieście Kartuzy. .........................................................................................

1684 — nr V / 22 / 2011 z dnia 16 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie ustano-

wienia herbu, flagi, sztandaru oraz zasad i warunków używania herbu, barw Miasta i 

Gminy Prabuty. ...................................................................................................................

1685 — nr  VI / 29 / 2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości .....................................

1686 — nr VI / 30 / 2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Prabutach zmiany uchwały 

nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie 

realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją 

nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty. ..............

UCHWAŁY RAD GMIN

1687 — nr VI/28/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne 

lub fizyczne na terenie Gminy Cewice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania ...............................................................................................................

1688 — nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy 

nowopowstałej ulicy na terenie wsi Maszewo Lęborskie. ...............................................

1689 — nr VI/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy 

nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. ....................................................................

1690 — nr VI/40/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Cewice w sprawie nadania nazwy 

nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice. ....................................................................

1691 — nr  V/41/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Rady Gminy Chmielno w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Miechucino .....................................................................................

1692 — nr V/45/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Rady Gminy Chmielno w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie prze-

kraczającym bezpłatny pięciogodzinny dzienny wymiar zajęć .........................................

1693 — nr XXXV/ 220 /09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie: 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwole-

nie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróż-

nianie zbiorników bezodpływowych z transportem nieczystości ciekłych, na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka należącej do Porozumienia Międzygminnego dotyczącego 

użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy zawartego 

w dniu 07 października 2008r. ............................................................................................

1694 — nr VI/47/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie ustalenia miej-

8871

8871

8871

8873

8877

8884

8885

8886

8886

8888

8889

8891

8892



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8870 —

scowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej ......

1695 — nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie zmiany uchwa-

ły Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat 

lokalnych na terenie Gminy Krokowa .............................................................................

1696 — nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie zasad ustana-

wiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stano-

wiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa. .............................

1697 — nr VII/44/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Lichnowy zmieniajaca uchwałę w 

sprawie uchylenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydo-

mowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy ..........................................

1698 — nr VI/43/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Rady Gminy Lubichowo w sprawie ustalenia 

opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Publicznym Przedszkolu w 

Lubichowie. .....................................................................................................................

1699 — nr IX/39/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyce .......................

1700 — nr IX/40/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie zasad wynajmo-

wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce ..............

1701 — nr VII/49/11 z dnia 19 maja 2011 r. Rady Gminy Puck w sprawie: uzupełnienia nadania 

nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ. ............................................................................

1702 — nr VII/46/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Rady Gminy Rzeczenica w sprawie określenia 

minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali 

użytkowych ......................................................................................................................

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1703 — nr VII/55/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w 

sprawie określenia „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych”. ....

1704 — nr IX/51/11 z dnia 17 maja 2011 r. Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego ...................................................................................

POROZUMIENIA

1705 — nr 12 z dnia 20 maja 2011 r. Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo w sprawie 

powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherow-

skiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo ...............................................

1706 — nr SOO.031.17.2011 z dnia 25 marca 2011 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie 

współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28 ...........................................................

ZARZĄDZENIA

1707 — nr 1 z dnia 4 marca 2011 r. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku Przepisy Porto-

we1) ..................................................................................................................................

DECYZJE

1708 — nr OGD–4210–20(12)/2011/164/XII/MM z dnia 27 czerwca 2011 r. Prezesa Urzędu Regu-

lacji Energetyki ................................................................................................................

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY POMORSKIEGO

1709 — nr 1/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia 

zakazu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie miasta Sopotu i 

terenie miasta Gdańska ..................................................................................................

8894

8895

8895

8896

8896

8897

8899

8901

8903

8904

8911

8912

8912

8913

8937

8944
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Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8871 — Poz. 1681, 1682, 1683

1681

 UCHWAŁA Nr VII/47/11

Rady Miejskiej w Czersku

 z dnia 19 maja 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33  ust. 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska uchwala, co 

następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy 

Czersk w wysokości 100 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

1682

 UCHWAŁA Nr VI/98/2011

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 18 maja 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dzie-

cięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku  z art. 33 ust. 

2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska 

w Kartuzach na wniosek  Burmistrza Kartuz uchwala, co 

następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięce-

go do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 

30% minimalnego wynagrodzenia za  pracę, ustalonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 

200, poz. 1679 z  późn. zm.)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kartuz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Duszyński

1683

 UCHWAŁA Nr VI/107/2011

Rady Miejskiej w Kartuzach

 z dnia 18 maja 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kartuzy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada  Miejska w Kartuzach 

na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę „Szkolna” ulicy będącej drogą 

wewnętrzną w mieście Kartuzy, biegnącej na wschód 

od ulicy 3 Maja.

§ 2

Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w paragra-

fie 1 zaznaczone jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kartuz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Duszyński
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Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8872 — Poz. 1683

Załącznik

do uchwały nr VI/107/2011

Rady Miejskiej w Kartuzach

  z dnia 18 maja 2011 r.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8873 — Poz. 1684

1684

 UCHWAŁA Nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

 z dnia 16 marca 2011 r.

 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru oraz zasad i warunków używania herbu, barw Miasta i Gminy 

Prabuty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3  ustawy z 

dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. 

U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się herb, flagę i sztandar Miasta i Gminy 

Prabuty, których wzory graficzne stanowią odpowied-

nio załączniki o numerach 1, 2, 3A i 3B do  niniejszej 

uchwały.

§ 2

Herbem Gminy Prabuty jest tarcza o polu błękitnym, 

srebrnej/białej bramie i takim samym „dzikim mężem” z 

zieloną przepaskę, trzymającym taką samą  maczugę.

§ 3

Flaga Gminy Prabuty to prostokątny płat tkaniny o 

proporcjach szerokości do wysokości 8:5. Podzielona jest 

na 3 części: pas biały- jedna druga  powierzchni flagi 

w kolorze białym/srebrnym z umieszczonym herbem 

miasta Prabuty; dół flagi podzielony został na dwa pasy 

w proporcjach jednej  czwartej do całości flagi (kolor 

niebieski i zielony). Opis flagi stanowi załącznik nr 4

§ 4

Opis sztandaru gminy Prabuty zawiera załącznik nr 

5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Gminy Prabuty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Prabutach

Henryk Fedoruk

Załącznik nr 1

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8874 — Poz. 1684

Załącznik nr 2

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.

Załącznik nr 3 A

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8875 — Poz. 1684

Załącznik nr 3 B

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.

Załącznik nr 4

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.

����
�
����


���������	
	�������������������������������	����������������
������������������������������

����
���������������� ��� ���
���� ��!������ ��� �	����"���������# � � �������
�� ���������

	����"�������������
��������$������#%�&'����	������������������������������������(�)*+�

��'���� � 	���������� � 	����# � ���"�� � 
�� � ��������% � ,����� � ��
� � ��� ������� � ��
���"��"��

����
��������������� ��������� ���������������"�%�-�	���������������.�� ������� ����
���

����
������������������"����� ����������
���"��"������
��%�

/���"�

0���� � .�� �� � �"������ � �����"
�"���� � �������� � � � ��� ��% � /���" � ����� � ��� ������

����
������ �
���� �����
�������
���"�����
�"����� ��"	���������������� �
��
������� ��"	��

������������������	�
���'��"����
���� �����������������"��� ������	���������"���� ����%�.��"�

������ � 	�
��� �  ���� � 	��� � �����" ������ � 
�� � ��������� �� � 	��� � �������"�% � 1�� � ��(�



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8876 — Poz. 1684


���	������� � 	������ � ����� � ���
�� � .�� ��"% � /���� � ����� � ���
�� � ��
� � 
�� ��� �  ���� � ��

�����"� � �"� � 
��"����������2���������(��3*3�� ��"���3� � �� �	�
 � 
�� ��" � �� � �������

��������" �  ����# � ������� � ������ � �'���% � .������( � � � ��� �� �  ���� � 	��� � ��
� �  �������

 ���������������� �� "������������������������ ����������������%�4�����������������������$��

	������� � ������� �  ���� � � � ��� �� � ��"�� � ������� � 	���	�
�� � 2�������� � ��(�3*3�� ��"��3%�

5�
��
���������	����������������������	�
'����
����������������"
�"������ ���������
��������

���	�����������%

Załącznik nr 5

do uchwały nr V/22/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

  z dnia 16 marca 2011 r.
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 UCHWAŁA Nr VI/29/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002  r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr  28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 

40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. z 2010 

r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) 

Rada Miejska w Prabutach  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór formularza zawierający informacje o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych składany 

przez osoby fizyczne będące podatnikami  podatku 

od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Prabuty, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza zawierający deklarację 

na podatek od nieruchomości składany przez osoby 

prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki  nie 

mające osobowości prawnej będące podatnikami 

podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 

Prabuty, stanowiący załącznik nr 2 do  niniejszej 

uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXVIII/255/2005 Rady Miejskiej 

w Prabutach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy do celów  podatku od nieru-

chomości.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Prabutach

Henryk Fedoruk
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

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

                                                                              Załącznik nr 1 
                                                                              do Uchwały  Nr VI / 29 / 2011 
                                                                              Rady Miejskiej w Prabutach 
                                                                              z dnia  28 kwietnia  2011 r. 

        
IN-1                 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI 

       
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 

Składający: formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości  lub obiektów budowlanych, posiadaczami 
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Termin płatności.: określony zostaje decyzją ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na dany rok. 
Organ podatkowy : Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INROFMACJI  
 2. Urząd Miasta i Gminy Prabuty w Prabutach  

     ul. Kwidzyńska 2      
     82-550 Prabuty 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa kratkę) 
     � 1. Właściciel     �  2.Współwłaściciel  � 3. Posiadacz samoistny    � 4. Współposiadacz samoistny    � 5.Użytkownik 
wieczysty 
     � 6. Współużytkownik wieczysty  � 7. Posiadacz zależny (np. Dzierżawca, najemca)  �  8. Współposiadacz zależny  (np. 
Dzierżawca, najemca) 

 

 

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali wraz z nr księgi wieczystej 
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)  

 
  
 
 

 
 
 
 

 

5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 
 
 

 

6. Imię ojca, imię matki, data urodzenia  
 
 

 

7. Numer PESEL/REGON 
 
 

 

8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię współmałżonka 

 
 

 

9. Imię ojca, imię matki, data urodzenia współmałżonka (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano 
numeru PESEL) 

 
 

 

 

10. Numer PESEL oraz NIP  współmałżonka 

 
 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA   
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat  
14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / numer lokalu  

 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta  
B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 

20. Kraj 

 
21. Województwo 22. Powiat   

23. Gmina 

 
24. Ulica 25. Numer domu / numer 

lokalu 
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 26. Miejscowość 

 
27. Kod pocztowy 28. Poczta  

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI  
 29. Okoliczności (zaznacz właściwą kratkę) 

              � 1. Informacja składana po raz pierwszy                                    � 2. Korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  
 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW  

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków  

30. 
 
..................................................................................
..............m² 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  
lub elektrowni wodnych 

31.  
 
..................................................................................
..............ha 

 3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

32. 
 
..................................................................................
..............m² 

 4. pozostałych  33. 
 
..................................................................................
...............m² 

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW, LOKALI LUB ICH CZĘŚCI (*) 
budynków lokali  1. mieszkalnych – ogółem  

 
 34. 

 
...............................................m² 
 

35. 
 
...........................
....................m² 

  
w tym: 
   - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % 
powierzchni) 
   - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

36. 
...............................................m² 
 

...................................m² 

37. 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również 
garaże podziemne,  piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 

powierzchni) 
-       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

38. 
...............................................m² 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

39. 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem  
 w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 

powierzchni) 
-       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

40.  
...............................................m² 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

41. 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 
 
...........................

....................m² 
 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń ogółem 

         w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 

powierzchni) 
 

          -       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

42. 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

43. 
 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 

 5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

         w tym: 

44. 
 
...............................................m² 

45. 
 
...........................
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- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 
powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 

 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

....................m² 
 
...........................
....................m² 
 
...........................
....................m² 

 6. gospodarczych służących do celów bytowych 
         w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 
powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

46. 
...............................................m² 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

47. 
.........................
.....................m² 
 
.........................
.....................m² 
 
.........................
.....................m²

 7. garaży i pozostałych 
         w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% 
powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

48. 
...............................................m² 
 
...............................................m² 
 
...............................................m² 

49. 
.........................
.....................m² 
 
.........................
.....................m² 
 
.........................
.....................m²

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle  

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
50. 
..................................................................................
................ 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH  
                 (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 

F. OŚWIADCZENIE O PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
           Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

51. Imię 
 
 

52. Nazwisko  

53. Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) 
 
  

54. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
55. Uwagi organu podatkowego 
 

 

 

56. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

57. Data i podpis przyjmującego formularz 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego  deklarację 

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

                                                                           Załącznik nr 2 
                                                                          do Uchwały Nr  VI/29/2011 
                                                                          Rady Miejskiej w Prabutach 

                                                                                     z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
DN-1                             DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
2. rok 
 

…............................... 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Składający: formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości  lub ich 
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniowa 
Termin składania:  do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Terminy płatności: obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w 
terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach:   
Banku Spółdzielczy Prabuty rachunek  nr  46 8319 0003 0000 1704 2000 0010 
Organ podatkowy: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Urząd Miasta i Gminy w Prabutach 

     ul. Kwidzyńska 2      
     82-550 Prabuty 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (niepotrzebne skreślić) 
        * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osoba fizyczną               ** - dotyczy składającego deklarację będącego osoba fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
     � 1 .Osoba fizyczna     �  2. Osoba prawna    � 3. Jednostka organizacyjna     � 4.  Spółka nie mająca osobowości prawnej 
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa kratkę) 
     � 1. Właściciel     �  2.Współwłaściciel  � 3. Posiadacz samoistny    � 4. Współposiadacz samoistny    � 5.Użytkownik wieczysty 
     � 6. Współużytkownik wieczysty  � 7. Posiadacz zależny (np. Dzierżawca, najemca)  �  8. Współposiadacz zależny  (np. Dzierżawca, 
najemca) 
 
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali i nr ksiąg wieczystych  
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię ** 
 
 
8. Nazwa skrócona * / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! W wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru 
PESEL) ** 
 
 
9. Identyfikator REGON* / Numer PESEL ** 
 
 

B.2. ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA ** 
10. Kraj 
 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / numer lokalu 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 19. Okoliczności  (zaznacz właściwą kratkę) 

1. � Deklaracja na dany rok      2. � Korekta deklaracji rocznej      3. �  Wygaśnięcie obowiązku podatkowego                                                         
4. � Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku     5. � Zmiana miejsca lub siedziby  

D. DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
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 Wyszczególnienie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa  
Opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwały Rady 
Miejskiej w 
Prabutach Nr 
……..................
.......................... 
……………...... 
z dnia 
……………...... 
…………......... 
  

Kwota 
podatku  
w zł, gr należy 
zaokrąglić  
do pełnych 
dziesiątek 
groszy) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW  
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  

bez   względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów  
i    budynków 

20. 
................m² 

21. 
................... 

22. 
................. 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  
lub elektrowni wodnych 

23. 
................ha 

24. 
................... 

25. 
................. 

 3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

26. 
................m² 
 

27. 
................... 

28. 
................. 

 4. grunty pozostałe 29. 
................m² 
 

30. 
................... 

31. 
................. 

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych – ogółem 32. 

................m² 
33. 
................... 

34. 
................. 

  w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

35. 
................m2 

 

................m² 

36. 
................... 
 
................... 

37. 
................. 
 
................. 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne,  piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe. 

 1. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz do części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
ogółem, 
 
 
         w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
          -        kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

38. 
................m² 
 
................m² 
 
................m² 

39. 
................... 
 
................... 
 
................... 
 

40. 
................. 
 
................. 
 
................. 

 2. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem,  
        w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
-  
          -        kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

41. 
................m² 
 
................m² 
 
................m² 

42. 
................... 
 
................... 
 
................... 

43. 
................. 
 
................. 
 
................. 

 3. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń ogółem, 
w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
 
          -        kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

44. 
 
................m² 
 
................m² 
 
................m² 

45. 
 
.................. 
 
.................. 
 
….............. 
 

46. 
 
................. 
 
................. 
 
…............. 
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 4. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 
         w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

47. 
..............m² 
 
..............m² 
 
..............m² 

48. 
.................. 
 
.................. 
 
.................. 
 

49. 
................. 
 
................. 
 
................. 

  
5. pozostałych ogółem 
 
w tym: 
- kondygnacji do wysokości od 1,4 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
 
          -        kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

50. 
..............m² 
 
..............m² 
 
..............m² 

51. 
.................. 
 
.................. 
 
.................. 

52. 
................. 
 
................. 
 
................. 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
53. 
.................. 

54. 
.................. 

55. 
................. 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku* 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
56. 
................. 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
    Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 57. Imię 
 
 

58. Nazwisko 

 59. Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok) 
 
 

60. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 61. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 62. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
 

63. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 56 
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę 
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 
229, poz. 1954 ze zm). 
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 UCHWAŁA Nr VI/30/2011

Rady Miejskiej w Prabutach

 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości w ramach  programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie 

nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji  przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy 

Prabuty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591, zm. z 

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz.  1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr  181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 

podatkach i  opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 

Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska  w 

Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabu-

tach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości w ramach programu  pomocy de mini-

mis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworze-

nie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych 

inwestycji przez  przedsiębiorców na terenie Miasta i 

Gminy Prabuty, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 pkt 1-4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 na okres:

1) 1 roku od miesiąca następującego po miesiącu 

z końcem którego upłynie 1 rok liczony od dnia 

w którym zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej  uchwały 

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 5 nowych miejsc pracy,

2) 2 lat od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 2 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej uchwały  

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 10 nowych miejsc pracy,

3) 3 lat od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 3 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej uchwały  

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 15 nowych miejsc pracy,

4) 4 lat od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 4 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej uchwały  

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 20 nowych miejsc pracy.”

2) § 8 ust. 1 pkt 1-5 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 na okres:

1) 1 roku od miesiąca następującego po miesiącu 

z końcem którego upłynął 1 rok liczony od dnia 

w którym zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej  uchwały 

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - pod warunkiem poniesienia kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl  

niniejszej uchwały w kwocie nie mniejszej niż 

równowartość 75 tys. euro,

2) 2 lata od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 2 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej  uchwały 

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - pod warunkiem poniesienia kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl  

niniejszej uchwały w kwocie nie mniejszej niż 

równowartość 150 tys. euro,

3) 3 lata od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 3 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej  uchwały 

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - pod warunkiem poniesienia kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl  

niniejszej uchwały w kwocie nie mniejszej niż 

równowartość 250 tys. euro,

4) 4 lata od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłyną 4 lata liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej  uchwały 

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - pod warunkiem poniesienia kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl  

niniejszej uchwały w kwocie nie mniejszej niż 

równowartość 350 tys. euro,

5) 5 lat od miesiąca następującego po miesiącu z 

końcem którego upłynie 5 lat liczone od dnia w 

którym zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej uchwały  

przedsiębiorca zawiadomił o zakończeniu inwe-

stycji - pod warunkiem poniesienia kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl 

niniejszej  uchwały w kwocie nie mniejszej niż 

równowartość 500 tys. euro.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Prabuty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Prabutach

Henryk Fedoruk
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 UCHWAŁA Nr VI/28/11

Rady Gminy Cewice

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 roku w sprawie okre-

ślenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla 

przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na  terenie Gminy Cewice, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 

2001r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) Rada Gminy Cewice 

uchwala, co  następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z 

dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli 

niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub 

fizyczne na terenie Gminy  Cewice, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania dokonuje się 

następującej zmiany: 1. § 2 ust. 1 załącznika do uchwały 

otrzymuje  brzmienie: „Dotacja dla niepublicznych przed-

szkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100% 

ustalonych w budżecie Gminy Cewice wydatków  bieżą-

cych ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w 

przedszkolach publicznych, z tym, że na każdego ucznia 

niepełnosprawnego w kwocie  przewidzianej na niepeł-

nosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkol-

nego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej 

przez gminę  Cewice.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Cewice.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą  obowiązującą od 

1 kwietnia 2011 r.

 Przewodniczący Rady

Hanna Kurs

1688

 UCHWAŁA Nr VI/38/11

Rady Gminy Cewice

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Maszewo Lęborskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.  1a ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 19 poz. 115 późn. zm.) Rada Gminy Cewice 

uchwala, co następuje:

§ 1

Nowopowstałej ulicy – będącej drogą wewnętrzną - 

na terenie wsi Maszewo Lęborskie – dz. nr 53/3, 53/16 i 

53/7, wykazanej na planie sytuacyjnym,  stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę 

„ Potokowa”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady

Hanna Kurs
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Załącznik

do uchwały nr VI/38/11

Rady Gminy Cewice

  z dnia 30 marca 2011 r.

1689

 UCHWAŁA Nr VI/39/11

Rady Gminy Cewice

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.  1a ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice 

uchwala, co następuje:

§ 1

Nowopowstałej ulicy – będącej drogą wewnętrzną - 

na terenie wsi Cewice – dz. nr 11/12, wykazanej na planie 

sytuacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej 

uchwały, nadaje się nazwę „Brzozowa”.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8887 — Poz. 1689

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Kurs

Załącznik

do uchwały nr VI/39/11

Rady Gminy Cewice

  z dnia 30 marca 2011 r.
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 UCHWAŁA Nr VI/40/11

Rady Gminy Cewice

 z dnia 30 marca 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.  1a ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice 

uchwala, co następuje:

§ 1

Nowopowstałej ulicy – będącej drogą wewnętrzną - 

na terenie wsi Cewice – dz. nr 192/7, wykazanej na planie 

sytuacyjnym, stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszej 

uchwały, nadaje się nazwę „Księżycowa”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewi-

ce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Kurs

Załącznik

do uchwały nr VI/40/11

Rady Gminy Cewice

  z dnia 30 marca 2011 r.
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 UCHWAŁA Nr V/41/2011

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miechucino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102, poz.  1055, Nr 116.poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327 

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 

oraz z 2010 r. Nr  28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 

230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada 

Gminy Chmielno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Drodze gminnej stanowiącej działki nr 282/11, 282/18 

i 282/19 położonej w miejscowości Miechucino 

określone w miejscowym planie  zagospodarowania 

przestrzennego jako droga dojazdowa 8.KDD i 10.KDD 

oraz drogom wewnętrznym stanowiącym dz. nr 

282/28 i 282/14, nadaje się  nazwę: „Osiedle Słoneczna 

Dolina”.

2. Szczegółowy opis położenia i przebiegu ulicy określają 

odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 stanowiące integralną 

część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Marian Kwidziński

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr  V/41/2011 

Rady Gminy Chmielno 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

 

1. Osiedle 

Słoneczna 

Dolina 

Działkom drogowym nr 282/11, 282/18, 282/19, 282/28, 

282/14, przy których znajdują się działki nr 282/7, 282/8, 282/9, 

282/10, 282/12, 282/13, 282/15, 282/16, 282/17, 282/22, 282/23, 

282/24, 282/25, 282/26, 282/27 w Miechucinie do których 

prowadzi z centrum wsi ul. Zielona Dolina, położone za linią 

kolejową Sierakowice – Kartuzy. 

Nazwa została 

wybrana przez 

mieszkańców 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr  V/41/2011 

Rady Gminy Chmielno 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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 UCHWAŁA Nr V/45/2011

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczają-

cym bezpłatny pięciogodzinny dzienny  wymiar zajęć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102, poz.  1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327 

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 

2010 r. Nr 28,  poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 

i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 14 

ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7  września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 

17, poz. 141, Nr 94, poz.  788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 

r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 

1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr  145, poz. 917 i Nr 

216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 

2010 r. Nr 44,  poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 

oraz Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Chmielno uchwala, 

co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość opłat ponoszonych przez rodziców 

(opiekunów prawnych) za świadczenia udzielane przez 

przedszkole publiczne działające w  Gminie Chmielno 

w czasie przekraczającym bezpłatny pięciogodzinny 

dzienny wymiar zajęć stanowiący podstawę 

programową, o której mowa w  Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia  ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 

poz. 17).

2. Dodatkowe odpłatne świadczenia obejmują:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka 

zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainte-

resowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, 

teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraź-

nię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające 

umiejętności komunikacyjne, społeczne i emo-

cjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne 

na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego 

stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnoro-

zwojowe wspierające przygotowanie dziecka do 

osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające  spo-

strzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz 

sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkola oraz inno-

wacje pedagogiczne, między innymi adaptacja 

dzieci w środowisku, wspieranie zdolności  twór-

czych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez przedszkole uroczystości i 

innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przed-

stawicieli środowiska lokalnego,

5) gimnastyką korekcyjną.

§ 2

1. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka 

ze świadczeń, o których mowa w § 1 ustala się w 

wysokości 1,70 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o 

których mowa w § 1 stanowi iloczyn liczby dni pracy 

przedszkola w danym miesiącu, kosztu  jednostkowego 

ustalonego na podstawie ust. 1 oraz dziennej liczby 

godzin wykraczających ponad 5 – cio godzinną 

podstawę programową ustaloną na  podstawie 

umowy.

§ 3

Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole 

publiczne świadczeń oraz opłat, o których mowa w § 1 

określi umowa zawarta pomiędzy  dyrektorem przed-

szkola i rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i dyrekto-

rowi publicznego przedszkola.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIII/141/2004 Rady Gminy w 

Chmielnie z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za świadczenia przedszkola  samorządowe-

go w Chmielnie i grup przedszkolnych na terenie Gminy 

Chmielno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z mocą od 01 września 2011r.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Marian Kwidziński
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 UCHWAŁA Nr XXXV/220/09

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z trans-

portem nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Czarna Dąbrówka należącej do  Porozumienia Międzygminnego 

dotyczącego użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy zawartego w dniu 07  

października 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. , 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz art. 

7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 

2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze  zmianami) i rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w spra-

wie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie 

powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33).

Rozdział 1

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-

wadzenie działalności w zakresie  odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka.

1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie 

zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust. 

1, 1a, 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku 

w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań 

zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty 

skarbowej od wniosku i załączników wg  obowiązującej 

stawki.

2. Ponadto wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszka-

nia lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się 

o zezwolenie, numer identyfikacji  podatkowej 

NIP, numer REGON, odpis z ewidencji działalności 

gospodarczej, aktualne zaświadczenie o nie zalega-

niu z opłacaniem podatków, składek  na ubezpie-

czenie zdrowotne lub społeczne – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, 

aktualne zezwolenie na transport  odpadów komu-

nalnych,

b) określenie przedmiotu i obszaru działalności na 

terenie Gminy,

c) opis wyposażenia technicznego, uwzględniający 

wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub 

worków oraz bazy transportowej,

d) informację o posiadaniu punktu gromadzenia 

odpadów problemowych – lokalizacja, dni i godzi-

ny otwarcia oraz wykaz przyjmowanych  odpadów 

problemowych, lub o wykonywaniu takiej usługi 

poprzez innego przedsiębiorcę posiadającego sto-

sowne zezwolenia,

e) przewidywane zabiegi sanitarne i porządkowe zwią-

zane ze świadczonymi usługami,

f) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na 

odbiór odpadów komunalnych z właścicielem 

każdej nieruchomości położonej na obszarze  wyko-

nywanej działalności.

§ 2

Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicz-

nego dotyczące pojazdów, to:

1. przedłożenie wykazu specjalistycznych pojazdów 

samochodowych, którymi mają być wykonywane 

usługi,  spełniających wymagania określone 

w  przepisach regulujących warunki techniczne 

pojazdów,  a  także  wymagania  techniczne 

określone w innych przepisach szczególnych; w 

szczególności  posiadających zabezpieczenia przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz 

pojazdu transportowanych odpadów, wraz z dowodami  

potwierdzającymi tytuł prawny przedsiębiorcy do tych 

pojazdów, do wniosku należy załączyć poświadczenie 

aktualnych badań technicznych (kserokopia  dowodu 

rejestracyjnego),

2. oświadczenie o sprawności technicznej pojazdów 

specjalistycznych,

3. trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy 

i jego adresem,

4. zapewnienie parkowania pojazdów, po zakończeniu 

pracy, na terenie bazy transportowej, w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

5. wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające 

uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac 

załadunkowych,

6. przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (do czasu 

wprowadzenia systemu zbiórki odpadów  ulegających 

biodegradacji na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 

wchodzącej w skład Porozumienia Międzygminnego 

dotyczące użytkowania i eksploatacji  wysypiska 

odpadów komunalnych w Chlewnicy),

7. przedłożenie wykazu pojazdów przeznaczonych do 

zbierania odpadów selektywnie gromadzonych lub w 

przypadku wykonywania takiej usługi przez  innego 

przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia, 

oświadczenie tego przedsiębiorcy o dysponowaniu 

takimi pojazdami, za pomocą, których  będą 

wykonywane przedmiotowe usługi.

§ 3

Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicz-

nego, dotyczące bazy transportowej, to:

1. posiadanie bazy transportowej służącej do 

garażowania pojazdów, magazynowania pojemników 

i kontenerów i innych urządzeń służących do  

prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej 

wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowe i ochrony środowiska  określone w 

odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą”,

2. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym 

w dokumentach planistycznych, do prowadzenia 

działalności określonej w § 1, na użytkowanie, której  
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przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie,

3. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez 

przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi 

wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy,

4. posiadanie biura obsługi klientów wyposażonego 

w środki łączności oraz przedłożenie informacji 

o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i  

numerze telefonu.

§ 4

Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicz-

nego dotyczące pojemników lub worków, to:

1. posiadanie znormalizowanych pojemników, 

kontenerów lub worków do zbierania odpadów 

zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego  

adresem,

2. posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do 

odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, 

oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego  adresem,

3. zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub 

dzierżawy pojemników ewentualnie worków do 

gromadzenia odpadów zmieszanych jak również  

odpadów selektywnie zebranych na terenie 

nieruchomości,

4. p o s i a d a n i e  p o j e m n i k ó w  d o  o d b i o r u 

wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub 

remontów,

5. posiadanie umowy lub pisemnych zapewnień 

stwierdzających gotowość odbioru odpadów 

zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów  

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych oraz  odpadów 

z remontów przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych.

§ 5

Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządko-

we związane ze świadczonymi usługami, to:

1. oświadczenie o gotowości udokumentowania przez 

przedsiębiorcę częstotliwości mycia i dezynfekcji 

pojazdów, a w razie wykonywania tych  czynności 

poza własną bazą, dołączenie umowy zawartej z 

przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

i dezynfekcji pojazdów oraz  przedstawienie faktur;

2. oświadczenie o gotowości prowadzenia rejestru mycia 

i dezynfekcji pojazdów,

3. oświadczenie o gotowości wykonania usługi mycia i 

dezynfekcji pojemników służących do gromadzenia 

odpadów komunalnych na dodatkowe,  indywidualne 

zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości,

4. oświadczenie o gotowości zapewnienia pracownikom 

świadczącym us ług i  odbieran ia  odpadów 

czystego i estetycznego ubioru oznaczonego 

nazwą  przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób 

jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy,

5. uporządkowanie miejsca po załadunku odpadów.

§ 6

Przedsiębiorca jest zobowiązany:

1. Do zorganizowania i wprowadzanie w życie z dniem 

podjęcia działalności dla swoich klientów, systemu 

zbiórki:

a) surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),

b) biodegradowalnych,

c) niebezpiecznych,

d) elektrycznych i elektronicznych,

e) wielkogabarytowych.

2. W przypadku niemożności spełnienia obowiązków 

odbioru wszystkich odpadów przedsiębiorca jest 

zobowiązany udokumentować przekazanie tego  

obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej 

umowy.

§ 7

Wymagania obejmujące miejsca odzysku i unieszko-

dliwiania odpadów komunalnych, to:

1. Udokumentowanie - poprzez przedłożenie umowy 

lub oświadczenia – o gotowości Gminy Potęgowo 

do odbioru odpadów zebranych selektywnie  przez 

przedsiębiorców.

2. Udokumentowanie – poprzez przedłożenie umowy 

lub oświadczenia – o gotowości odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych przez Składowisko  

Odpadów Komunalnych w Chlewnicy należącego do 

Porozumienia, właścicielem Gmina Potęgowo.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia 

po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać 

Wójtowi Gminy wykaz właścicieli  nieruchomości, 

z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy 

na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz 

właścicieli nieruchomości, z którymi w  poprzednim 

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania 

(do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok 

kalendarzowy) Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka  

informacji dotyczącej:

a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunal-

nych odebranych z Gminy Czarna Dąbrówka,

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych 

rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji składowanych na składowisku odpadów 

znajdujących się na terenie Porozumienia  Międzyg-

minnego, tj. Chlewnicy,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji zdanych do składowania,

Rozdział 2

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych.

§ 8

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-

wadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Czarna Dąbrówka należącej obejmujące:

1. opis wyposażenia technicznego zawierający 

wymagania odnośnie bazy transportowej,

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 

świadczonymi usługami.

§ 9

Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicz-

nego dotyczące bazy transportowej, to:

1. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania 

specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być 

wykonywane usługi, spełniającymi wymagania  

techniczne określone w przepisach regulujących 

warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo 

wymagania techniczne określone w:

a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.  1617),

b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz-
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nym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zmianami),

2. pojazdy asenizacyjne muszą być:

a) trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy i jego 

adresem,

b) parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy 

transportowej w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnię-

cie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac 

załadunkowych,

3. posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania 

pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia 

działalności określonej w § 8  Rozdziału II, spełniającej 

wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w 

odrębnych  przepisach, zwanej dalej „bazą”,

4. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym 

w dokumentacji planistycznej, do prowadzenia 

działalności określonej w § 8 Rozdziału II, na  

użytkowanie, której przedsiębiorca posiada stosowne 

zezwolenie,

5. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez 

przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi 

wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy,

6. posiadanie biura obsługi klientów, wyposażonego 

w środki łączności oraz przedłożenie informacji 

o lokalizacji tego biura, godzinach urzędowania i  

numerze telefonu.

§ 10

Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządko-

we związane ze świadczonymi usługami, to:

1. udokumentowanie przez przedsiębiorcę częstotliwości 

mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania 

tych czynności poza własną bazą,  dołączenie umowy 

z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur,

2. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów,

3. zapewnienie pracownikom świadczącym usługi 

odbierania nieczystości  c iekłych,  czystego 

i  estetycznego ubioru oznaczonego nazwą 

przedsiębiorcy,  umożliwiającego w sposób 

jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy;

4. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości 

c i e k ł y ch  p r ze z  s t a c j e  z l e w n ą ,  m i e j s c e m 

unieszkodliwiania nieczystości ciekłych jest stacja 

zlewna  zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków 

w Czarnej Dąbrówce.

§ 11

Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia 

po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wój-

towi Gminy wykaz właścicieli  nieruchomości, z którymi 

w poprzednim miesiącu zawarł umowy na wywóz nie-

czystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, 

z którymi w  poprzednim miesiącu umowy uległy rozwią-

zaniu lub wygasły.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 12

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych 

w uchwale, stanowić będzie podstawę do odmowy udzie-

lenia zezwolenia, o którym mowa w  Rozdziale I i II.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą 

stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, akty wykonawcze oraz inne  obo-

wiązujące przepisy.

§ 14

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Czarna Dąbrówka, zamieszczenie w  Biuletynie Informa-

cji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Pomorskiego.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Czarna Dąbrówka

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący

Rady Gminy

Jerzy Narwojsz

1694

 UCHWAŁA Nr VI/47/2011

Rady Gminy Krokowa

 z dnia 25 marca 2011 r.

 w sprawie ustalenia miejscowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 

w zw. z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr  121, poz. 844 z późn. zm.) w 

związku z oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna 

spełniać  miejscowość, w której można pobierać opłatę 

miejscową (Dz. U. z 2007r., Nr 249, poz. 1851). Rada 

Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że miejscowość Wierzchucino jest miej-

scowością spełniającą minimalne warunki klimatyczne, 

krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt  osób w celach 

turystycznych, wypoczynkowych oraz szkoleniowych, do 

pobierania opłaty miejscowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Zygmunt Piontek
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 UCHWAŁA Nr VI/48/2011

Rady Gminy Krokowa

 z dnia 25 marca 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyzna-

czenia inkasentów uprawnionych do  poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Kroko-

wa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.  12 i art. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 

późn. zm.), art. 6b ustawy z  dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. 

zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 

r. o  podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 

zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 8, 

poz. 60 z późn. zm.), Rada Gminy Krokowa uchwala, co 

następuje

§ 1

W uchwale Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Kroko-

wa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia 

inkasentów uprawnionych do poboru w drodze  inkasa 

podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 

zmienia się treść:

1.1. pkt 4 w § 1 nadając mu nowe brzmienie: „4) Sołtysi 

sołectw – na terenie sołectwa: Białogóra, Dębki, 

Karwieńskie Błoto Pierwsze, Karwieńskie  Błoto Drugie, 

Krokowa, Sławoszyno, Żarnowiec, Wierzchucino,

— podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

— opłaty miejscowej;

— opłaty od posiadania psów;

— opłaty targowej;

— łącznego zobowiązania pieniężnego;”

2. pkt 5 w § 1 nadając mu nowe brzmienie: „5) Sołtysi 

sołectw – na terenie sołectwa: Goszczyno, Jeldzino, 

Karlikowo, Kłanino, Lisewo, Lubocino,  Minkowice, 

Parszczyce, Połchówko, Prusewo, Słuchowo, 

Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo,

— podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

— opłaty od posiadania psów;

— opłaty targowej;

— łącznego zobowiązania pieniężnego;”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podle-

ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Zygmunt Piontek

1696

 UCHWAŁA Nr VI/59/2011

Rady Gminy Krokowa

 z dnia 25 marca 2011 r.

 w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowią-

cych dróg publicznych, będących  własnością Gminy Krokowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 

102, poz.  1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 

17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr  48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458) - Rada Gminy Krokowa uchwala, 

co następuje:

§ 1

Zezwala się na ustanawianie ograniczonych praw rze-

czowych na gminnych nieruchomościach gruntowych 

niezabudowanych i zabudowanych,  położonych na tere-

nie gminy Krokowa, w zakresie:

a) obciążania służebnościami gruntowymi w zakresie 

budowy infrastruktury,

b) obciążania służebnościami za przesył.

§ 2

Ustanawiane służebności gruntowej i służebności 

przesyłu dotyczą zajęcia gruntów gminnych przez inwe-

storów realizujących inwestycje inne niż  gminne, w 

związku z poprowadzeniem przez działki gminne projek-

towanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3

Udostępnianie gruntów gminnych w formie służebno-

ści będzie odpłatne, według stawek określonych zarzą-

dzeniem Wójta Gminy Krokowa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kro-

kowa

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 

Przewodniczący 

Rady Gminy

Zygmunt Piontek
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 UCHWAŁA Nr VII/44/11

Rady Gminy Lichnowy

 z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchylenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomo-

wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Lichnowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 ptk 3, art. 18 ust. 2 ptk 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.  1591 ze 

zm.) oraz w związku z art. 400a ust. 1 pkt 42, art. 403 ust 

2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony śro-

dowiska (tekst jednolioty Dz.  U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XV/160/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27 marca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu gmin-

nego programu budowy i finansowania  przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy doko-

nuje się następujących zmian:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Program będzie finansowany z budżetu gminy oraz 

z funduszy pozyskiwanych z zewnątrz.”

2) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z 

zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Nacel

1698

 UCHWAŁA Nr VI/43/2011

Rady Gminy Lubichowo

 z dnia 11 maja 2011 r.

 w sprawie ustalenia opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Publicznym Przedszkolu                    

w Lubichowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  14 ust. 5 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole w 

Lubichowie w zakresie podstawy programowej określo-

nej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z 

dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-

nego w poszczególnych  typach szkół (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 

godzin dziennie.

§ 2

Usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole w 

Lubichowie, przekraczające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego o której mowa w §  1, są 

odpłatne i obejmują:

1. Zabawy aktywizujące i badawcze rozwijające 

zainteresowania otaczającym światem.

2. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój 

psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne 

i teatralne dzieci.

4. Zajęcia wspomagające rozwój fizyczny i umysłowy 

dziecka.

5. Organizowane przez przedszkole uroczystości, imprezy 

i zajęcia otwarte z udziałem rodziców i przedstawicieli 

środowiska lokalnego.

6. Realizacja autorskich programów oraz innowacji 

pedagogicznych.

§ 3

1. Za świadczenia Publicznego Przedszkola w Lubichowie 

w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej, o której mowa w § 2, ustala  się opłatę 

w wysokości 2,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę 

korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których 

mowa w § 2 stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 

1, liczby dni pracy przedszkola w danym  miesiącu 

oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 

podstawę programową.

§ 4

Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów 

zajęć dodatkowych, organizowanych poza czasem pracy 

przedszkola na wniosek rodziców  (opiekunów praw-

nych).

§ 5

Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat za 

świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole okre-

śla umowa zawarta pomiędzy dyrektorem  przedszkola a 

rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lubichowo.
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§ 7

Traci moc uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Gminy Lubi-

chowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

zasad pokrywania przez rodziców kosztów  żywienia 

dziecka w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie oraz 

udziału w kosztach przyrządzania posiłków.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1  września 2011 r.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Czesław Cichocki

1699

 UCHWAŁA Nr IX/39/2011

Rady Gminy Łęczyce

 z dnia 11 maja 2011 r.

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 

41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z  2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z 

art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

r. o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 

Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęczyce na lata 2011-

2016” w brzmieniu jak w załączniku do  niniejszej uchwa-

ły.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Łęczyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący

Rady Gminy Łęczyce

Lucyna Sucharska

   Załącznik

   do uchwały nr IX/39/2011

   Rady Gminy Łęczyce

     z dnia 11 maja 2011 r.

Wieloletni program gospodarowaia zasobem mieszka-

niowym Gminy Łęczyce na lata 2011 - 2016

Rozdział 1

Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

1. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego 

gminy:

1) aktualnie zasób mieszkaniowy gminy tworzy 16 

lokali mieszkalnych w 10 budynkach, z czego:

a) 10 lokali komunalnych znajdujących się w 8 

budynkach,

b) 6 lokali socjalnych znajdujących się w 3 budyn-

kach:

2) posiadane w mieszkaniowym zasobie gminy lokale 

o obniżonym standardzie, po opróżnieniu przez 

dotychczasowego najemcę, mogą być  wynajmo-

wane jako lokale socjalne.

2. Wykaz mieszkań komunalnych w gminie Łęczyce:

Lp. miejscowość powierzchnia 

lokalu 

ilość 

pokoi 

status lokalu 

komunalny/socjalny 

1. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 5, lokal nr 3  

74,00 3 komunalny 

2. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 7, lokal nr 3 

41,00 3 komunalny 

3. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 11, lokal nr 3 

50,17 2 komunalny 

4. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 11, lokal nr 1a 

21,85 1 socjalny 

5. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 11, lokal nr 1b 

23,80 1 socjalny 

6. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 11, lokal nr 11c 

18,76 1 socjalny 

7. Bożepole Wielkie, ul. 

Osiedlowa 11, lokal nr 11d 

24,02 1 socjalny 

8. Chmieleniec 17, lokal nr 1 76,90 3 komunalny 

9. Chmieleniec 17, lokal nr 2 81,60 2 komunalny 

10. Chmieleniec 18, lokal nr 2 77,20 2 komunalny 
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11. Łęczyce, ul. Długa 17, lokal nr 

1 

14,20 1 socjalny 

12. Świchowo 4, lokal nr 2 57,00 2 komunalny 

13. Węgornia 1, lokal nr 3 53,60 2 komunalny 

14. Węgornia 1, lokal nr 6 53,60 2 komunalny 

15. Wysokie nr 13 63,30 4 bud. komunalny 

16. Wysokie nr 21, lokal nr 1 23,40 1 socjalny 

 

3. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy: w okresie od 2011 r. do 2016 

r. planuje się poprawić istniejący stan  techniczny 

budynków oraz ich wygląd zewnętrzny.

4. Przewiduje się powiększenie zasobu mieszkaniowego 

poprzez adaptację w latach 2011-2013 budynku po 

byłej Szkole Podstawowej w Dzięcielcu  oraz budynku 

po byłej świetlicy wiejskiej w Kisewie na mieszkania 

komunalne/socjalne.

5. Pozyskiwanie mieszkań: w latach 2011-2016 planuje 

się przejęcie 7 lokali mieszkalnych od Agencji 

Nieruchomości Rolnych.

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 

wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

1. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy znajdują 

się w budynkach, których wiek wynosi od 40 do ponad 

100 lat.

2. W 2011 roku nie przewiduje się remontu budynków, 

w których znajdują się lokale mieszkalne będące w 

zasobie mieszkaniowym gminy.

3. Na bieżąco wykonywane są remonty lokali w zakresie 

na jaki pozwalają środki finansowe przeznaczone 

na ten cel w budżecie gminy oraz z uwagi na  ich 

pilność.

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

W latach 2011 - 2016 planuje się do sprzedaży z gmin-

nego zasobu następujące lokale:

- lokal nr 3 w Bożympolu Wielkim przy ul. Osiedlowej 

5,

- lokal nr 3 w Bożympolu wielkim przy ul. Osiedlowej 

nr 7,

- lokal nr 3 w Bożympolu Wielkim przy ul. Osiedlowej 

nr 11,

- lokal nr 2 w budynku nr 18 w Chmieleńcu,

- lokal nr 2 w budynku nr 4 w Świchowie.

Ponadto sprzedaż pozostałych lokali komunalnych 

będzie odbywała się na wniosek ich najemców, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy.

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej

1. Ustala się dwa rodzaje czynszów:

a) za lokale komunalne,

b) za lokale socjalne.

2. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

ustala się na podstawie stawki bazowej za  1 m2 

powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników 

podwyższających stawkę, tj. wyposażenie budynku 

i lokalu w urządzenia techniczne i  instalacyjne lub 

czynników obniżających wartość użytkową lokalu.

2.1.Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową 

stawki czynszu:

a) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną i c.o. - 

czynsz podwyższa się o 60%,

b) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną - czynsz 

podwyższa się o 20%,

c) lokal z instalają wodociągową - czynsz podwyższa 

sie o 10%.

2.2. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki 

czynszu:

a) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. - 

czynsz obniża się o 60%,

b) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej - czynsz 

obniża się o 20%,

c) lokal bez instalacji wodociągowej - czynsz obniża 

się o 10%.

2.3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę 

stawki najniższego czynszu obwiązującego w zaso-

bach mieszkaniowych gminy.

2.4. Różnicę pomiędzy kosztami rzeczywistymi eksplo-

atacji lokali socjalnych, a wpływami wynikającymi 

ze stawki czynszu za lokale, pokrywa gmina.

3. Ustalanie wysokości czynszu lub innych opłat za uży-

wanie lokali należy do Wójta Gminy.

4. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uisz-

czenia związanych z eksploatacją mieszkań opłat 

niezależnych od właściciela, opłaty za dostawę  do 

lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości stałych 

i płynnych.

Rozdział 5

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy zarządza Wójt Gminy za pośrednictwem 

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w  

Łęczycach.

2. W okresie obowiązywania „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Łęczyce na lata 2011-2016” nie przewiduje się  zmian 

w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 6

Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są 

dochody z czynszów za lokale mieszkalne.

2. Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów 

oraz koszty modernizacji lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy będą  corocznie 

określane w budżecie gminy.
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Rozdział 7

Inne działania mające na celu poprawę gospodarki 

mieszkaniowym zasobem gminy

W związku ze stale pogarszającą się sytuacją mieszka-

niową rodzin pozbawionych samodzielnego mieszkania, 

uznaje się za uzasadnioną możliwość  wynajmowania 

przez gminę lokali od innych właścicieli i podnajmowa-

nie ich osobom, których sytuacja życiowa i mieszkaniowa 

będzie dramatyczna.

 Przewodniczący 

Rady Gminy w Łęczycach

Lucyna Sucharska

1700

 UCHWAŁA Nr IX/40/2011

Rady Gminy Łęczyce

 z dnia 11 maja 2011 r.

 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) oraz 

art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005 r. 

Dz. U. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada 

Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamien-

nych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach,  ustala 

się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce oraz podnajmo-

wania lokali od innych właścicieli,  określone w załączni-

ku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Łęczyce.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Łęczyce nr V/29/99 z 

dnia 13 luty 1999 roku w sprawie określenia stawek bazo-

wych czynszu regulowanego za lokale  mieszkalne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Przewodniczący 

Rady Gminy w Łęczycach

Lucyna Sucharska

   Załącznik

   do uchwały nr IX/40/2011

   Rady Gminy Łęczyce

     z dnia 11 maja 2011 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale komunalne 

stanowiące własność Gminy Łęczyce.

2. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób 

gminy przeznaczone są na:

1) lokale socjalne dla osób o niskich dochodach,

2) lokale mieszkalne dla osób znajdujących się w trud-

nych warunkach mieszkaniowych.

3. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego lub lokalu socjalnego Wójt Gminy  

Łęczyce ma prawo, za zgodą osoby uprawnionej, 

wskazać do zasiedlenia mieszkanie, co do którego 

Gmina Łęczyce uzyska prawo dysponowania na  

podstawie umowy najmu od innego podmiotu lub 

od osoby fizycznej.

4. 

1) Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej prze-

kraczającej 80 m2 można oddać w najem osobie, z 

którą w gospodarstwie domowym  zamieszkują nie 

mniej niż 4 osoby i dochód na 1 członka gospodar-

stwa domowego wynosi co najmniej 100% najniż-

szej emerytury.

2) Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z 

wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje się na czas 

nieoznaczony.

5.

1) Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 

1 rok z możliwością jej przedłużenia na następny 

okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w  sytuacji 

uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

2) Umowę najmu innego lokalu równorzędnego 

zawiera się na okres 1 roku z możliwością jej prze-

dłużenia w zależności od okresu, na jaki  Gmina 

Łęczyce zawrze umowę z właścicielem lokalu.

6. Umowy najmu lokali  mieszkalnych na czas 

nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera się z 

osobami, które na stałe zamieszkują na terenie Gminy  

Łęczyce.

7. Wynajmującym lokale mieszkalne i lokale socjalne jest 

Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy.

8. Przez dochód gospodarstwa domowego, rozumie się 

dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr  71, póz. 734 

z późn. zm.).

9. Do dochodu, o którym mowa w pkt 8 zalicza się dochód 

uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego 

rodziny zgłoszonych do wspólnego  zamieszkiwania.

Rozdział 2

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeń-

stwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i 

lokalu socjalnego.

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w 

budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 

na czas nieoznaczony, mają osoby, które  spełniają 

przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały 

pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali 

nie jest przez nich zawiniony,
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2) zajmują lokale na czas nieoznaczony, w których 

na jedną osobę przypada nie więcej niż 5 m2 

powierzchni pokoi lub zamieszkują w lokalu  uzna-

nym za niemieszkalny,

3) uzyskują dochód przypadajacy na członka gospo-

darstwa domowego, który w okresie 6 - m-cy 

poprzedzający dzień zawarcia umowy najmu  jest 

mniejszy niż 100% najniższej emerytury w gospo-

darstwach jednoosobowych i 75% w gospodar-

stwach wieloosobowych.

4) przedstawią wydane przez właściwą komisję lekar-

ską orzeczenie o rencie inwalidzkiej, bądź inny 

dokument stwierdzający niepełnosprawność,

5) wywiązują się z obowiązku utrzymania we właści-

wym stanie technicznym i sanitarnym dotychczas 

zajmowanego lokalu i przestrzegają  regualminu 

porządku domowego,

6) wywiązują się z obowiązku regularnego uiszczania 

czynszu i opłat niezależnych od właściciela.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas 

nieoznaczony przysługuje również osobom, które 

zobowiążą się do dokonania ze środków własnych  

adaptacji lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny, 

na podstawie uzyskanej przez Gminę Łęczyce decyzji 

zezwalającej na zmianę sposobu  użytkowania tegoż 

lokalu, przy założeniu, że koszt adaptacji będzie wyższy 

niż 10.000 złotych.

3. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony jest średni 

miesięczny dochód na jedną osobę w  gospodarstwie 

domowym w okresie 6 m-cy poprzedzających datę 

złożenia wniosku nieprzekraczający 100% najniższej 

emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych i 75% 

w gospodarstwach wieloosobowych. Przez dochód 

rozumie się dochód określony w ustawie z dnia 21 

czerwca 2001 r. o  dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

Z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zm.).

4. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje 

osobom, które:

1) posiadają prawomocny wyrok do otrzymania lokalu 

socjalnego,

2) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały 

pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanego lokalu 

nie jest przez nich zawiniony,

5. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy 

najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny 

dochód na osobę w gospodarstwie domowym 

w  okresie 6 m-cy poprzedzających datę złożenia 

wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w  

gospodarstwie wieloosobowym. Przez dochód 

rozumie się dochód określony w ustawie z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  

Z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zm.).

6. Poza kolejnością Gmina Łęczyce powinna zapewnić 

lokale socjalne osobom, które opuściły dom dziecka 

w związku z uzyskaniem pełnoletności i  pochodzą z 

Gminy Łęczyce oraz osobom, które w wyniku klęski 

żywiołowej utraciły lokal - na czas jego remontu.

7. Prawo do lokalu mieszkalnego bądź socjalnego nie 

przysługuje osobie, która posiada tytuł prawny do 

lokalu mieszkalnego.

Rozdział 3

Zamiana lokali mieszkalnych

Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal 

mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz zamiany na lokal znajdujący  się w innych 

zasobach za pisemną zgodą wynajmującego.

Rozdział 4

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem 

lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali 

socjalnych oraz sposób poddania tych spraw  kontroli 

społecznej

1. Wnioski (podania) o zawarciu umowy najmu lokalu 

mieszkalnego mogą składać osoby spełniające kryteria 

określone w niniejszych zasadach  wynajmowania 

lokali.

2. Wnioski wraz z deklaracją o dochodach wg wzoru 

określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie dodatków mieszkaniowych należy  składać 

w Urzędzie Gminy Łęczyce.

3. Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy 

Łęczyce.

4. Dla oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawcy 

wraz z deklaracją o dochodach, w celu uzyskania opinii 

w sprawie przyznania lokalu  mieszkalnego, Wójt 

Gminy może powołać w drodze zarządzenia komisję 

opiniującą:

1) Komisja opiniująca może liczyć od 3 do 7 osób.

2) w skład komisji mogą być powołani radni, pracow-

nicy Urzędu Gminy i pracownicy Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej.

Rozdział 5

Warunki obniżania czynszu

1. Wójt Gminy może na wniosek najemcy o niskich 

dochodach, zajmującego lokal mieszkalny, stosować 

obniżki czynszu.

2. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom, których 

średni dochód na członka gospodarstwa domowego 

nie przekracza 30% najniższej  emerytury.

3. Obniżki czynszu udziela się najemcy na okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany 

jest przedstawić deklarację lub zaświadczenia o 

wysokości dochodów członków  gospodarstwa 

domowego.

5. Obniżki czynszu nie stosuje się do najemcy, który 

zalega z bieżącymi opłatami za wynajmowany lokal 

lub opłaca czynsz za lokal socjalny.

6. Udzieloną obniżkę czynszu przestaje się stosować, 

jeżeli najemca w czasie jej obowiązywania:

1) zalega z bieżącymi opłatami za używany lokal za co 

najmniej 2 okresy płatnicze,

2) nie złoży w wyznaczonym terminie deklaracji lub 

zaświadczeń o dochodach członków gospodarstwa 

domowego.

Rozdział 6

Zasady postępowania w stosunku do osób, które 

pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci  

najemcy

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę i nie wstąpiły z mocy prawa w najem lokalu 

po śmierci najemcy, powinny opuścić ten  lokal albo 

złożyć wniosek o jego przyznanie.

2. Umowa najmu z osobami wyżej wymienionymi może 

być zawarta, jeżeli osoby te były zameldowane na 

okres stały i zamieszkiwały z najemcą przez  okres nie 
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krótszy niż 5 lat do daty ustania stosunku najmu oraz 

nie mają możliwości samodzielnego zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych, a wielkość i  standard 

zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolności 

finansowej.

Rozdział 7

Zasady zawierania umów najmu lokalu mieszkalne-

go, lokalu socjalnego w zamian za przeprowadzenie 

remontu

1. Osoby umieszczone na liście osób oczekujących na 

zawarcie umowy najmu lokali socjalnych i lokali 

mieszkalnych, mogą składać deklarację przyjęcia  

lokalu do remontu wraz z pisemnym oświadczeniem 

wyrażającym wolę przeprowadzenia remontu we 

własnym zakresie i na własny koszt w zamian 

za  okresowe zwolnienie z opłacania czynszu w/g 

odrębnego rozliczenia.

2. Zakres, kosztorys, termin wykonania prac oraz okres 

zwolniena z opłacania czynszu określa się w odrębnej 

umowie.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym załączni-

kiem do uchwały a dotyczących wynajmu lokali mieszkal-

nych stanowiących własność Gminy Łęczyce,  stosowane 

będą przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-

nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U.Nr 31, poz. 266, ze 

zm.)
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 UCHWAŁA Nr VII/49/11

Rady Gminy Puck

 z dnia 19 maja 2011 r.

 w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. 

U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn.  zm./ Rada Gminy 

Puck uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwę MIODOWA, ulicy w miejscowości 

ŁEBCZ, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 

427/87.

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Puck.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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Załącznik Nr 1

do uchwały nr VII/49/11

Rady Gminy Puck

  z dnia 19 maja 2011 r.
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 UCHWAŁA Nr VII/46/11

Rady Gminy Rzeczenica

 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali użytko-

wych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 2 

pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, z póź-

niejszymi zmianami) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, 

co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu oraz najmu za 

dzierżawę gruntów komunalnych, oraz najem lokali użyt-

kowych, wg celów, na jakie zostają  wydzierżawione, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Stawki czynszu najmu i dzierżawy ustalone w niniej-

szej uchwale mają zastosowanie do umów dzierżaw 

zawieranych po jej wejściu w życie.

§ 3

Stawki czynszu dzierżawnego i czynszu najmu okre-

ślone w uchwale nie uwzględniają należnego podatku 

VAT.

§ 4

W przypadku przeprowadzania przetargów na dzier-

żawę gruntów i najmu lokali użytkowych, stawki czynszu 

określone niniejszą uchwałą stanowią  najniższe stawki 

wyjściowe do przetargu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rze-

czenica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Zygmunt Wilczyk

   Załącznik

   do uchwały nr VII/46/11

   Rady Gminy Rzeczenica

     z dnia 28 kwietnia 2011 r.

I Grunty zajęte pod elektrownie wiatrowe 50,00 zł/m2 

w stosunku rocznym.

II Grunty zajęte na cele ustawienia reklam, tablic infor-

macyjnych, kierunkowych – 5,0 zł/m2 w stosunku 

miesięcznym.

III Grunty wykorzystane na cele przesyłu energii elek-

trycznej, telekomunikacji, gazu ziemnego, wodocią-

gu i kanalizacji – na  drogach nie zaliczonych do dróg 

gminnych, nieruchomościach, gruntach gminnych i 

nad nimi. Opłaty naliczane będą po oddaniu infra-

struktury do użytku  powstałych w okresie obowią-

zywania niniejszej uchwały:

1. Dla linii energetycznej kablowej lub napowietrznej 

do 15 kV, gazociągu niskiego napięcia, wszystkich 

rodzajów linii telekomunikacyjnych oraz  rurocią-

gów o średnicy do 200 mm za mb – 1,00 zł w sto-

sunku rocznym.

2. Linie energetyczne kablowe i napowietrzne pow. 

15 kV, gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia 

3,00 zł za 1 mb w stosunku rocznym.

3. Usytuowanie rurociągów o średnicy pow. 200 mm 

– 1,50 zł za 1 m2 – rocznie.

4. Dopłata do stawki czynszu za naziemne urządzenia 

małogabarytowe dla Telekomunikacji (nie podle-

gają opłacie słupki, lokalizujące sieć kablową) i 

za  naziemne małogabarytowe budowle np. prze-

pompownie dla gruntu zajętego pod wodociągi i 

kanalizację 30 zł za 1 m2 w stosunku rocznym.

5. Dopłata do stawki czynszu za słupy i inne mało-

gabarytowe urządzenia naziemnie dla energetyki i 

gazownictwa 50 zł za 1 m2 w stosunku rocznym.

IV Opłaty na czas budowy, za każdy dzień zajęcia gruntu 

komunalnego podczas budowy do czasu oddania 

infrastruktury do  użytkowania – 10.00 zł za m kw.

V Grunty dzierżawione na:

1. Cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 

1,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym.

2. Ogródki działkowe za 0,10 zł/m2 w stosunku rocz-

nym.

3. Na poszerzenie istniejącego siedliska za 1 m2 - 

1,00 zł w stosunku rocznym.

4. Na poszerzenie siedliska, istniejącego gospodar-

stwa rolnego za 1 m2 - 0,45 zł w stosunku rocznym 

(dotyczy rolników mających siedlisko na terenie  

Gminy Rzeczenica, posiadających gospodarstwa 

rolne powyżej 5 ha użytków rolnych).

5. Na cele związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej:

a) powierzchnia do 25 m2 - 120 zł w stosunku mie-

sięcznym

b) za każdy dodatkowy m2 - 0,20 zł w stosunku 

miesięcznym.

6. Grunty zajęte pod garaże w wysokości 1,00 zł/m2 

w stosunku miesięcznym.

VI Lokale dzierżawione na cele związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej 3,50 zł/1 m2 w sto-

sunku  miesięcznym.

VII Lokale dzierżawione na cele związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej 3,50 zł/1 m2 w sto-

sunku  miesięcznym.

VIII Najem innych pomieszczeń gospodarczych 1,00 zł/m2  

w stosunku rocznym.

IX Grunty dzierżawione na cele rolne na terenie Gminy 

Rzeczenica
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-Rodzaje użytków 

rolnych 

-Klasy użytków 

rolnych  

-Cena minimalna za 1ha w stosunku 

rocznym 

-Grunty orne  -III a -4,5 q - rocznie  

- -III b -4,5 q - rocznie  

- -IV a  -3,0 q - rpocznie  

- -IV b -3,0 q - rocznie  

- -V -2,5 q - rocznie 

- -VI -2,0 q - rocznie  

-Łąki i pastwiska  -III -4,0 q - rocznie 

- -IV -3,0 q - rocznie 

- -V -2,5 q - rocznie 

- -VI -2,0 q - rocznie  

-Rowy i nieużytki  - -zwolnione  

Cenę q żyta ustalonej na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszar Gminy Rzeczenica. 
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 UCHWAŁA Nr VII/55/2011

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określe-

nia „Zasad finansowania ochrony  środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów  niezaliczonych do sektora finansów publicz-

nych”.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 12, 13, 14, 16 i art. 12 

pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 p-kt 1 lit. „f” ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 z późn.  zm.), art. 403 ust. 5, w związku z 

art. 400a ust. 1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 

38-42 oraz art. 403 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Powiatu 

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskie-

go z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia „Zasad 

finansowania ochrony środowiska i  gospodarki wodnej 

w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmio-

tów niezaliczonych do  sektora finansów publicznych”, 

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 uchwały nr V/37/2011 

otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

tu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 

jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zwolak

   Załącznik nr 1

   do uchwały nr VII/55/2011

   Rady Powiatu Kwidzyńskiego

     z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, 

na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów inwe-

stycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych.

§ 1

Środki budżetu powiatu pochodzące z wpływów z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się 

na dofinansowanie lub finansowanie ochrony  środowi-

ska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrów-

noważonego rozwoju, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmia-

nami), zwanej dalej ustawą.

§ 2

Zgodnie z art. 400a ust. 1, w związku z art. 403 ust. 1, 2, 

3, 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska środki budżetu 

powiatu pochodzące z gromadzenia  środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:

1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju.

2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego 

monitoringu środowiska.

3. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i 

pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 

systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.
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4. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarza-

nia danych związanych z dostępem do informacji o 

środowisku.

5. Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych 

i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń  

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej 

retencji wodnej.

6. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień oraz parków.

7. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i 

ochroną powierzchni ziemi.

8. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

9. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

10. Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na któ-

rych występują przekroczenia standardów jakości 

środowiska.

11. Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł 

energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadza-

niu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników  

energii.

12. Wspieranie ekologicznych form transportu.

13. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpo-

średnio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, 

w szczególności na prowadzenie  gospodarstw rol-

nych produkujących metodami ekologicznymi poło-

żonych na obszarach szczególnie chronionych na 

podstawie przepisów ustawy o  ochronie przyrody.

14. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych rucha-

mi masowymi ziemi oraz terenów na których wystę-

pują te ruchy.

15. Wspomaganie działalności związanej z wytwarza-

niem biokomponentów i biopaliw ciekłych.

16. Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosz-

tów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej  niepod-

legających zwrotowi.

17. Przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

które mają być współfinansowane ze środków  

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi.

18. Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosz-

tów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 

środków bezzwrotnych pozyskiwanych w  ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz 

współpracy dwustronnej.

19. Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 19  grudnia 

2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym.

20. Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynika-

jące z zasady zrównoważonego rozwoju i  polityki 

ekologicznej państwa.

§ 3

1. Dofinansowanie na realizację ww. zadań, mogą 

otrzymać podmioty (inwestorzy) realizujące inwestycje 

na terenie powiatu kwidzyńskiego  niezaliczane do 

jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne w tym organizacje pozarządowe,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- przedsiębiorcy.

2. Dotację mogą uzyskać inwestorzy którzy spełniają 

następujące warunki:

- posiadają tytuł prawny do nieruchomości na której 

zamierzają realizować inwestycję objętą dotacją,

- wykonują obowiązek przedłożenia informacji o 

korzystaniu ze środowiska do Urzędu Marszałkow-

skiego (w przypadku osób prawnych).

3. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie 

umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi 

refundację kosztów poniesionych w trakcie jej  

realizacji do wysokości określonej umową.

3a. W przypadku dotacji na inwestycję związaną z wymianą 

pokrycia dachowego w zakresie refundacji kosztów 

utylizacji (składowania) odpadów  zawierających 

azbest jest ona przyznawana w wysokości do wartości 

kwoty netto wskazanej na fakturze.

4. Dotacja na realizację inwestycji tego samego typu na 

tej samej nieruchomości może być przyznana tylko 

raz.

§ 4

1. Kryterium wyboru zadań do real izacj i  jest 

przewidywany efekt ekologiczny, w szczególności:

- eliminacja odpadów,

- zmniejszenie emisji,

- poprawa jakości środowiska,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- eliminacja zagrożeń środowiska,

- polepszenie jakości środowiska.

 Uwzględnione zostaną także kryteria biorące pod 

uwagę:

- stopień powiązania projektu z innymi działaniami 

na rzecz ochrony środowiska,

- uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących 

zagrożenia u źródła ich powstawania,

- ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów 

powiatu,

- oddziaływanie na świadomość ekologiczną społecz-

ności powiatu,

- oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych tech-

nologiach,

- wykorzystanie skutecznych i nowoczesnych metod 

realizacji,

- wywiązywanie się inwestora obowiązków wynika-

jących z przepisów ochrony środowiska.

§ 5

1. Podstawą uzyskania dotacji jest wniosek o przyznanie 

dotacji na dofinansowanie (refundację) kosztów 

inwestycji, złożony przez właściciela,  użytkownika 

obiektu (inwestora).

2. Wnioski dotyczące dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji, dla których 

zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu  

można składać przez cały rok.

3. Wnioski rozpatrywane będą przez Dyrektora Wydziału 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii w 

terminie nie dłuższym niż 2 miesiące  od daty złożenia 

kompletnego wniosku, wg. kolejności ich wpływu.

4. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Geologii sprawdza wniosek pod względem 

formalnym i merytorycznym, oraz ocenia  wniosek 

zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 4.

5. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Geologii rekomenduje wniosek Zarządowi 

Powiatu.

6. Decyzje o przyznaniu środków dla poszczególnych 

wniosków podejmuje Zarząd Powiatu jeden raz w 

miesiącu.

7. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie 

(refundację) kosztów inwestycji, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszych zasad powinien zawierać:
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- nazwę, dane rejestrowe lub inny dokument potwier-

dzający formę organizacyjno – prawną, i siedzibę 

osoby prawnej albo imię, nazwisko  adres zamel-

dowania Wnioskodawcy potwierdzone kserokopią 

dowodu osobistego,

- oznaczenie nieruchomości na której realizowana 

będzie inwestycja wraz z aktualnym dokumentem, 

nie starszym niż 3 miesiące,  potwierdzającym tytuł 

prawny do nieruchomości,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wywią-

zywanie się z obowiązku składnia informacji o 

korzystaniu ze środowiska do Urzędu  Marszałkow-

skiego.

- dodatkowe informacje zawarte w załączniku nr 1 do 

niniejszych zasad.

7a. Wniosek o przyznanie dofinansowania (refundacji) 

kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia 

dachowego w zakresie refundacji kosztów  utylizacji 

(składowania) odpadów zawierających azbest, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych zasad 

powinien zawierać:

- fakturę za składowanie odpadów wystawioną na 

wnioskodawcę przez uprawniony podmiot wraz z 

dowodem zapłaty,

- pozwolenie na budowę,

- stosowną decyzję pozwalającą przedsiębior-

cy budowlanemu na działalność polegającą na 

demontażu eternitu,

- dodatkowe informacje zawarte w załączniku nr 2 do 

niniejszych zasad.

8. Dodatkowym warunkiem rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, jeśli przyznawana dotacja  

po ich stronie stanowić będzie pomoc publiczną w 

rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (t.j. Dz. Urz. U.E. seria: C Nr  115 z 

09.05.2008r.) jest:

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań okre-

ślonych, w zależności od prowadzonej działalności 

w:

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 

15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE  seria 

L z 2006r. Nr 379, poz. 5),

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 

24.07.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 

88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w  

ramach zasady de minimis dla sektora rybo-

łówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193, s. 6 z 

25.07.  2007r.),

c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 

20.12.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 

88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w  

ramach zasady de minimis w sektorze produk-

cji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, Nr 337, s. 35 z 

21.12.2007r.);

2) przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy 

de minimis jakie te podmioty otrzymały w roku, 

w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu  2 

poprzednich lat, albo oświadczeń o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w 

tym  okresie oraz informacji o otrzymanej pomocy 

publicznej innej niż de minimis, oraz:

a) informacji przedstawianych przez podmiot ubie-

gający się o pomoc de minimis zgodnie z roz-

porządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca  

2010r. w sprawie zakresu informacji przedsta-

wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) lub

b) informacji składanych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządze-

niem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca  2010r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) lub

c) informacji składanych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc inną niż pomoc de minimis zgod-

nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc 

de  minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 

Nr 53, poz. 312).

9. Zarząd Powiatu, za pośrednictwem Dyrektora 

Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Geologii może żądać od wnioskodawcy  dodatko-

wych dokumentów i informacji niezbędnych do pra-

widłowej oceny wniosku.

10. Zarząd Powiatu odmawia udzielenia dotacji, jeżeli 

wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów 

określonych w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, 7a i 8,  a 

braków tych nie usunięto w określonym terminie 

pomimo wezwania.

11. W sytuacjach szczególnych (losowych) Zarząd Powia-

tu w ramach środków którymi dysponuje może 

odstąpić od wymogów ustalonych w  niniejszych 

zasadach.

12. Po zawarciu umowy i wykonaniu inwestycji inwe-

stor składa wniosek o wypłatę dotacji wraz faktura-

mi bądź rachunkami potwierdzającymi poniesione  

wydatki i dowodami zapłaty.

 Dodatkowo wniosek o wypłatę dotacji w zależności 

od jej rodzaju powinien zawierać:

- oświadczenie o aktualności danych przedstawio-

nych we wniosku o udzielnie dotacji,

- oryginały lub poświadczone kopie dokumentów 

potwierdzających wykonanie i odbiór zadania 

(protokoły odbioru lub dokumenty  potwierdza-

jące odbiór techniczny),

- datę i numer zawartej umowy o dotację,

- rozliczenie otrzymanej dotacji wg wzoru stanowią-

cego załącznik do umowy.

13. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany 

rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od akceptacji 

wniosku o wypłatę dotacji.

14. Faktury i rachunki, których będzie dotyczyć refunda-

cja kosztów zostaną opatrzone odpowiednią adno-

tacją dotyczącą udzielenia dotacji na tej  fakturze.

§ 6

1. Realizacja wniosków nastąpi po uchwaleniu przez 

Radę Powiatu budżetu powiatu.

2. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków 

zaplanowanych w budżecie powiatu.

3. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w 

trakcie realizacji inwestycji uwzględnić przepisy 

ustawy o zamówieniach publicznych/tekst jednolity:  

Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759/.

4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontrolowania 

sposobu wykorzystania przekazanych środków 

z budżetu powiatu oraz prawidłowości realizacji  

zadania w okresie 5 lat od dnia wypłacenia dotacji.

§ 7

1. Sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami zostaną 
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określone umową zawartą pomiędzy Powiatem i 

Wnioskodawcą.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego 

zadania, na którego realizację są przyznane środki 

dotacji, a także tryb jej przekazania;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz 

termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celo-

wej, z tym że termin ten nie może być  dłuższy niż 

terminy zwrotu określone w niniejszym paragra-

fie.

3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w umowie w wypadku:

1) zaprzestania używania instalacji wykonanej w 

ramach inwestycji z przyczyn zależnych od wnio-

skodawcy w ciągu 5 – lat od udzielenia dotacji.

2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 

252 ustawy z dnia 27.08.2010r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240/tj.  wykorzystania 

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

Załącznik nr 1 

 do Zasad finansowania ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w zakresie zadań Powiatu 

z budżetu Powiatu, na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych  

 

 

z dnia ………….……2011r. 

 

 

 

 STAROSTWO POWIATOWE W KWIDZYNIE  

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I GEOLOGII 

 ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn 

 

 

 data............................... 

 

 

 W N I O S E K  

 do Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, 

 o przyznanie dofinansowania (refundacji) kosztów inwestycji polegającej na: 

 

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

 

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

 

 WNIOSKODAWCA (pełna nazwa jednostki składającej wniosek , adres ( siedziba ), dane rejestrowe, 

tel.) 

 

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

 

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

 

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

 

 Osoba odpowiedzialna za realizację zadania upoważniona przez Wnioskodawcę do współpracy 

z powiatem kwidzyńskim 

 

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

 

 numer telefonu ......................................................................................... 

 

 Nr NIP oraz REGON lub PESEL 

…………………………………………………………………………………………………... 
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INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU 

 

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia - odrębny załącznik do wniosku. 

 2. Przewidywany efekt ekologiczny z podaniem szacunkowych wielkości - odrębny załącznik do 

wniosku. 

 3. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy – odrębny załącznik do wniosku. 

 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 

 

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

 

 5. Posiadana dokumentacja:  

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

 

 6. Planowany koszt całkowity zadania........................................................ 

 

 7. Środki własne wnioskodawcy przeznaczone na finansowanie zadania............................ 

 

 8. Wnioskowana kwota dofinansowania …………………….......................................... 

 

 Powyższe informacje posiadające znaczenie prawne składam pod rygorem odpowiedzialności karnej 

określonej w art. 271 kodeksu karnego. 

 

 

 

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

 / podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

 do podejmowania czynności majątkowych 

 w imieniu Wnioskodawcy /  

 

 

 

 Załączniki: 

 • zestawienie posiadanych pozwoleń dla inwestycji budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie 

prac budowlanych, itp.), 

 • zestawienie posiadanych pozwoleń dla odpadów niebezpiecznych (zezwolenie na wytwarzanie, 

usuwanie, transport, wykorzystanie lub unieszkodliwianie), 

 • aktualny odpis właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno 

prawną, 

 • kserokopię dowodu osobistego  

 • aktualny dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

 • Przedsiębiorcy złożą dodatkowo:  

 - kserokopie dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z obowiązku składnia informacji 

o korzystaniu ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, 

 - zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień 

wystąpienia z wnioskiem o jej udzielenie lub informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż 

pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ), 

 • Inne ustalone w trakcie kwalifikacji wniosku .  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 I N F O R M A C J A 

 Wydział Ochrony Środowiska  

 tel - 55 646 50 14  
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Załącznik nr 2 

do Zasad finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej 

w zakresie zadań Powiatu z budżetu 

Powiatu, na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji 

podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych 

 

z dnia ………….……2011r. 

 

 

 

 STAROSTWO POWIATOWE W KWIDZYNIE  

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I GEOLOGII 

 ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn 

 

 

 

 data............................... 

 

 

 W N I O S E K  

 

 do Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, 

 o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego 

 azbest - refundacji kosztów utylizacji ( składowania ) odpadów zawierających azbest. 

 

 

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

 /imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/ 

 

 

 ……............................................................................................................................................... 

 /miejsce zamieszkania lub siedziba/ 

 

 

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

 /adres, numer telefonu/ 

 

 

 Nr NIP oraz PESEL / REGON..………...…………………………………………… ……….  

 

 Lokalizacja obiektu .....................................................................................................................  

 

 Nr pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia robót budowlanych ………………………......  

 

 Wnioskowana kwota dotacji …………………słownie zł …………………………………….. 

 

 Nr konta wnioskodawcy ………………………………………………………………………... 
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 INFORMACJA O WYKONANYM ZADANIU 

 

 1. Krótki opis zadania : 

 

 • Powierzchnia dachu ……………………………………… 

 

 • Waga przekazanych odpadów ........................................... 

 

 • Termin rozpoczęcia / zakończenia zadania ......................../............................. 

 

 2. Oświadczam, że demontaż i transport materiałów budowlanych zawierających azbest został 

wykonany przez firmę uprawnioną: 

 

 Nazwa firmy .................................................................................................................... 

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

 

 Powyższe informacje posiadające znaczenie prawne składam pod rygorem odpowiedzialności 

karnej określonej w art. 271 kodeksu karnego. 

 

 

 

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

 / podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

 do podejmowania czynności majątkowych 

 w imieniu Wnioskodawcy /  

 

 

 

 Załączniki: 

 

 1. Aktualny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości na której znajduje się pokrycie 

zawierające azbest. 

 2. Kserokopia dowodu osobistego. 

 3. Przedsiębiorcy dodatkowo: 

 • aktualny odpis właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno - 

prawną przedsiębiorcy, 

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z obowiązku składnia informacji 

o korzystaniu ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. 

 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających 

dzień wystąpienia z wnioskiem o jej udzielenie lub informację o otrzymanej pomocy publicznej 

innej niż pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ). 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Po wykonaniu inwestycji należy w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Geologii Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przedłożyć oryginał faktury za utylizację 

odpadów.  

 

 

 

 I N F O R M A C J A 

 Wydział Ochrony Środowiska  

 tel - 55 646 50 14  
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 UCHWAŁA Nr IX/51/11

Rady Powiatu Tczewskiego

 z dnia 17 maja 2011 r.

 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.  220, Nr 62 poz. 558, 

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 

214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 

poz. 1055,  Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 

92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010  r. Nr 28 poz. 

142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 

40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 

136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 

poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i  

101, Nr 86 poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, 

poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 

r. Nr 5, poz. 13) Rada Powiatu  Tczewskiego uchwala, co 

następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa dro-

gowego dróg, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie, zwanych dalej „drogami  powiatowy-

mi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remon-

tem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu  

drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego  oraz 

reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w 

celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg powiatowych, o 

którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) pasa drogowego pobocza (trawnika) - 2,00 zł.

2) pasa drogowego chodnika - 5,00 zł.

3) pasa drogowego jezdni do 20% szerokości- 5,00 

zł.

4) pasa drogowego jezdni powyżej 20% szerokości- 

8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się także 

do placów, zatok postojowych oraz autobusowych, 

ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w 

ust 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 

1 m² pasa drogowego w wysokości 2,00  zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 

godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień.

5. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 

1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego, reklamy  oraz 

urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak 

zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 

pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 

1m² powierzchni pasa drogowego drogi  powiatowej 

zajętego przez rzut poziomy umieszczanego 

urządzenia:

1) w terenie zabudowanym w poboczu, chodniku, 

jezdni = 150,00 zł

- na drogowym obiekcie inżynierskim = 200,00 zł.

2) poza terenem zabudowanym w poboczu, chodniku, 

jezdni = 150,00 zł

- na drogowym obiekcie inżynierskim = 200,00 

zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 

1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych 

stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 

dni umieszczenia urządzenia w pasie  drogowym.

§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, o 

którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki 

opłat za każdy dzień zajęcia 1 m²  powierzchni:

1) przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usłu-

gowego = 1,00 zł,

2) na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) = 1,50 

zł,

3) przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlo-

wego (wszelka sprzedaż i wystawka poza obiektem 

handlowym) = 5,00 zł,

4) reklamy = 2,00 zł, z zastrzeżeniem punktu 5),

5) reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie 

lub województwie nie mające charakteru komercyj-

nego, w szczególności w postaci  witaczy, planów, 

map, tablic lub plansz = 0,01 zł,

2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni reklamy 

mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jako zajęcie 1 m2.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwala Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIII/232/09 z 

dnia 3 marca 2009 roku w sprawie  wysokości stawek 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, zmieniona uchwałą 

Nr LV/345/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 wrze-

śnia 2010 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

tu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący

Rady Powiatu Tczewskiego

Piotr Odya
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Porozumienie Nr 12

Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo

 z dnia 20 maja 2011 r.

 w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowa-

dzenia przez organy Gminy Choczewo

Powiat Wejherowski reprezentowany przez: Starostę 

Wejherowskiego – Józefa Reszke

Na podstawie Uchwały Nr IV/VI/77/11 Rady Powiatu Wej-

herowskiego z dnia 13 maja 2011r.

oraz

Gmina Choczewo reprezentowana przez: Wójta Gminy 

– Wiesława Gębkę

Na podstawie Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy w Cho-

czewie z dnia 25 lutego 2011r.

zmieniają porozumienie stron z dnia 28 lutego 2001 r. w 

sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z 

zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowa-

dzenia przez organy Gminy Choczewo w następujący 

sposób:

§ 1

W § 1 skreśla się pkt II ust. 2.

§ 2

Prowadzenie spraw, o których mowa w punkcie przy-

wołanym wyżej przechodzi z dniem 1lipca 2011 r. do 

kompetencji Starosty Wejherowskiego.

§ 3

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają 

zmianie.

§ 4

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Gębka

Starosta Wejherowski

Józef Reszke

1706

Porozumienie międzygminne Nr SOO.031.17.2011

Prezydenta Miasta Gdyni

 z dnia 25 marca 2011 r.

 w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Gdyni przy ul. Krasickiego 28

zawarte w dniu 25 marca 2011 r. na podstawie Uchwa-

ły Rady Miasta Gdyni Nr VI/94/11 z dnia 23 marca 2011r. 

oraz Uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr IV/32/2011 z 

dnia 02.02.2011r.

pomiędzy Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszał-

ka Piłsudskiego 52/54 reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka oraz 

Gminą Wejherowo z siedzibą w Wejherowie, os. Przy-

jaźni 6 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wejherowo – Henryka Skwarło

w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu 

Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Gdyni przy ul. Krasickiego 28 o następującej treści:

1) Gmina Gdynia zapewni uczniom Gminy Wejherowo 

naukę religii wyznania Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym 

w Gdyni przy ul. Krasickiego 28.

2) Gmina Wejherowo przekaże Gminie Gdyni 

środki finansowe tytułem częściowej refundacji 

wynagrodzenia nauczycieli prowadzących religię, 

o której mowa w pkt 1 w Międzyszkolnym Punkcie 

Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28.

a) Wysokość środków, o których mowa w pkt 2 poro-

zumienia zostanie wyliczona na podstawie iloczy-

nu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) 

nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów 

z Gminy Wejherowo w stosunku do ogólnej liczby 

uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

b) Realizacja płatności za naukę religii nastąpi do 

dnia 25 września każdego roku za okres poprzed-

niego roku szkolnego począwszy od roku szkolnego 

2010/2011 na konto: Urząd Miasta Gdyni Wydział 

Budżetu – Nordea Bank Polska I O/Gdynia 37 1440 

1026 0000 0000 0033 9245 na podstawie nadesłanej 

do Urzędu Gminy w Wejherowie noty obciążenio-

wej.

c) Gmina Wejherowo zastrzega sobie prawo do uzy-

skania od Gminy Gdynia wszelkich informacji – 

sprawozdań z zakresu realizacji zadania.

d) Lista dzieci zamieszkująca na terenie Gminy Wejhe-

rowo, a uczęszczających na naukę religii wyznania 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Międzysz-

kolnym Punkcie Katechetycznym w Gdyni przy ul. 

Krasickiego 28 stanowi załącznik do noty obciąże-

niowej.

3) Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony 

z możliwością 2-miesięcznego wypowiedzenia na 

koniec danego roku szkolnego.

4) Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

6) Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

7) Gmina Gdynia przekaże porozumienie do publikacji w 
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Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

8) Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wójt

Henryk Skwarło

Skarbnik Gminy

Witold Ciemięga

Prezydent Miasta Gdyni             

Wojciech Szczurek

Skarbnik Miasta

Krzysztof Szałucki

Województwa Pomorskiego.
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Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

 z dnia 4 marca 2011 r.

Przepisy Portowe1)

 

Na podstawie art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 9 listo-

pada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1156 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

CZĘŚĆ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I

Przepisy wstępne

§ 1

1. W rozumieniu niniejszego zarządzenia użyte w jego 

treści określenia oznaczają:

1) Konwencja Colreg (m.p.z.z.m). - przepisy konwencji 

w sprawie międzynarodowych przepisów o zapo-

bieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r. (Dz. U. z 

1977 r. Nr 15, poz. 61 i z 1984 r Nr 23, poz. 106),

2) Konwencja DUMPING 72 - przepisy konwencji o 

zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapia-

nie odpadów i innych substancji z dnia 29 grudnia 

1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46, 47 i z 1997 r. 

Nr 47 poz. 300),

3) Konwencja Helsińska 92 - przepisy konwencji o 

ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 

Bałtyckiego 1992, sporządzonej w Helsinkach 9 

kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346, 

347),

4) Konwencja MARPOL 73/78 - przepisy międzyna-

rodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszcza-

niu morza przez statki, sporządzonej w Londynie 2 

listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV i V 

oraz Protokół dotyczący tej konwencji wraz z załącz-

nikiem I sporządzonym w Londynie 17 lutego 1978 

r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17 poz. 101, 102),

5) Konwencja SOLAS 74 - przepisy międzynarodowej 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, spo-

rządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. 

U. z 1984 r. Nr 61 poz. 318-321 oraz 1986 r. Nr 35 

poz. 177),

6) ISM CODE - międzynarodowy kod zarządzania 

bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania 

zanieczyszczeniom, uchwalony przez IMO rezolucją 

A.741(18),

7) IMDG CODE - międzynarodowy kod przewozu 

materiałów niebezpiecznych w formie opakowa-

nej, drogą morską, wydany przez Międzynarodową 

Organizację Morską (IMO) w Londynie,

8) BC CODE - międzynarodowy kod bezpiecznego 

postępowania dla stałych ładunków masowych,

9) IBC CODE - międzynarodowy kodeks budowy i 

wyposażenia statków przewożących niebezpieczne 

chemikalia luzem,

10) IGC - międzynarodowy kodeks gazowców,

10a) PHICS (Polish Harbours Information and Control 

System – System Kontrolno-Informacyjny dla 

Portów Polskich) zwany dalej „Systemem PHICS” 

– elektroniczny system zbierania i gromadzenia 

informacji o statkach przewożących pasażerów lub 

ładunki niebezpieczne,

11) Armator - ten, kto we własnym imieniu uprawia 

żeglugę statkiem własnym lub cudzym,

12) Ciecze łatwopalne - ciecze, które stanowią ładunek, 

a których temperatura zapłonu wynosi 60 stopni C 

i poniżej według próby w tyglu zamkniętym,

13) Funkcjonariusz kapitanatu portu - kapitan, oficer i 

bosman portu, jak również inspektor ochrony śro-

dowiska morskiego mający siedzibę w porcie,

14) Holownik - każdy statek zajęty holowaniem innego 

statku,

15) Kotwicowisko - obszar wodny wyznaczony, jako 

miejsce oczekiwania statku na wejście do portu, 

lub czynności związanych z żeglugą i eksploatacją 

statku,

16) Ładunki niebezpieczne:

— ładunki niebezpieczne według IMDG, Code,

— ładunki niebezpieczne luzem: oleje wymienione 

w Załączniku I Konwencji MARPOL 73/78, ładunki 

chemiczne wymienione w Załączniku II Konwen-

cji MARPOL 73/78, skroplone gazy węglowodo-

rowe i ciekłe gazy chemiczne według IGC Code,

17) Obszar morskiego Portu - obszar lądowy wraz z 

wewnętrznym obszarem wodnym - zwany dalej 

portem oraz zewnętrzny obszar wodny - zwany 

dalej redą,

18) Tor wodny - opisana i opublikowana w wydawnic-

twach nawigacyjnych część drogi wodnej o okre-

ślonej głębokości,

19) Urządzenia portowe - wszelkie lądowe i wodne 

urządzenia służące do cumowania i postoju stat-

ków, przeładunku, przemieszczania i składowania 

oraz inne obiekty i urządzenia niezbędne w eksplo-

atacji Portu lub dla użytku ogólnego,

20) Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

władająca nieruchomościami jak właściciel, współ-

właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadająca 

nieruchomości w zarządzie trwałym, użytkowa-

niu albo władająca nieruchomością na podstawie 

innego tytułu prawnego.

2. Ilekroć w tekście zarządzenia jest wymieniony 

Kapitanat portu należy przez to rozumieć właściwego 

funkcjonariusza kapitanatu portu.
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§ 2

1. Przepisy zarządzenia zwane dalej przepisami portowymi 

regulują sprawy w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, 

korzystania z usług portowych mających znaczenie 

dla bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska 

morskiego i utrzymania porządku na obszarze 

morskich portów i przystani morskich, leżących w 

zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Słupsku.

2. Przepisy portowe stosuje się odpowiednio również 

na obszarze kotwicowisk położonych poza obszarem 

portów oraz torów wodnych łączących te kotwicowiska 

z wodami portowymi.

3. Granice morskich portów i przystani określają odrębne 

przepisy.

§ 3

Sprawy sanitarne, celne, ochrony przeciwpożarowej, 

radiokomunikacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

w portach morskich regulują odrębne przepisy.

§ 4

1. W zakresie zapobiegania zderzeniom mają 

zastosowanie przepisy Konwencji Colreg chyba, że 

przepisy niniejszego zarządzenia stanowią inaczej.

2. W zakresie ochrony środowiska zastosowanie mają 

także odrębne przepisy.

3. W zakresie bezpieczeństwa terminali przeładunkowych 

ropy naftowej i produktów ropopochodnych, płynnych 

gazów i chemikalii mają zastosowanie także zasady 

określone w instrukcjach bezpiecznej obsługi terminali 

i w instrukcjach technologicznych.

§ 5

Przepisy portowe stosuje się do statków, wodnosamo-

lotów oraz użytkowników i osób fizycznych znajdujących 

się na obszarach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 6

1. Korzystanie z morskich portów dozwolone jest w 

granicach i na zasadach ustalonych w przepisach 

portowych i przepisach odrębnych.

2. Korzystanie z urządzeń portowych dozwolone jest po 

uzyskaniu zezwolenia użytkownika tych urządzeń o ile 

przepisy portowe nie stanowią inaczej.

§ 7

1. Wszystkie osoby korzystające z portów i przystani 

morskich oraz ich urządzeń zobowiązane są do 

zachowania porządku, przedsięwzięcia środków 

ostrożności dla zachowania bezpieczeństwa w porcie 

i unikania szkód w urządzeniach portowych, szkód 

wzajemnych oraz szkód w środowisku naturalnym.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 obowiązane 

są niezwłocznie zawiadomić kapitanat portu 

o spostrzeżonych awariach statków i urządzeń 

p o r t o w y ch ,  wa d l i w i e  d z i a ł a j ą c y ch  b ą d ź 

przemieszczonych urządzeniach nawigacyjnych 

lub znakach oraz o zanieczyszczeniach środowiska. 

Obowiązane są ponadto udzielać informacji i pomocy 

funkcjonariuszom kapitanatu portu przy wykonywaniu 

ich zadań służbowych.

§ 8

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów 

portowych sprawuje właściwy kapitan portu.

2. Ilekroć w przepisach portowych jest mowa o 

kapitanie portu lub kapitanacie portu należy przez to 

odpowiednio rozumieć również bosmana portu lub 

bosmanat portu.

3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów 

portowych w zakresie ochrony środowiska i utrzymania 

czystości na obszarach portowych sprawuje także 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego w 

Urzędzie Morskim w Słupsku.

§ 9

1. Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu, lub 

innego uprawnionego pracownika Urzędu Morskiego 

w Słupsku, kapitan (kierownik) statku względnie jego 

zastępca obowiązany jest przedstawić do wglądu 

dokumenty statku i załogi.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do użytkowników 

portu i osób odpowiedzialnych za eksploatację 

urządzeń portowych w zakresie okazywania 

wymaganych dokumentów stwierdzających stan 

techniczny, potwierdzenie wykonanych przeglądów, 

atestacji, sondaży, zezwoleń i uprawnień do obsługi 

wymaganych odpowiednimi przepisami.

§ 10

1. Funkcjonariusze kapitanatu portu mają w czasie 

pełnienia służby prawo wstępu na statki oraz na place, 

do magazynów i innych obiektów portowych celem 

przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów 

portowych.

2. Na wezwanie funkcjonariusza kapitanatu portu 

każdy statek obowiązany jest zatrzymać się, dobić do 

wskazanego miejsca i przerwać podróż.

3. Kapitan portu ma prawo zatrzymać dokumenty 

bezpieczeństwa statku na czas jego postoju w 

porcie.

§ 11

1. Funkcjonariusze kapitanatu portu mają prawo 

wydawania poleceń mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom zagrażającym życiu i zdrowiu 

ludzkiemu, środowisku naturalnemu, statkom, 

urządzeniom portowym i ładunkom oraz zwracanie się 

w razie potrzeby do właściwych organów o pomoc.

2. Osoby przebywające na terenie portu obowiązane 

są stosować się do poleceń wydanych przez 

funkcjonariuszy kapitanatu portu, w sytuacjach, o 

których mowa w ust. 1.

3. Polecenia funkcjonariuszy kapitanatu portu wydane 

w zakresie bezpieczeństwa, porządku portowego i 

ochrony środowiska są natychmiast wykonalne chyba, 

że określono inny termin ich wykonania.

§ 12

Odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów porto-

wych przez załogę statku jest kapitan (kierownik) statku, 

a przez użytkownika - dyrektor lub kierownik właściwego 

działu służby.

Rozdział II

Światła, znaki i sygnały dźwiękowe statków

§ 13

O ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej, świa-

tła, znaki i sygnały powinny być zgodne z przepisami 

Konwencji Colreg i Międzynarodowego Kodu Sygnało-

wego.

§ 14

Zabrania się oświetlania reflektorami mostku lub ste-

rówki statku będącego w drodze.
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§ 15

1. Jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży 

Granicznej, urzędów morskich, Policji i Urzędu 

Celnego, Służby SAR i dozorcze w czasie akcji mogą 

w celu zwrócenia na siebie uwagi, oprócz świateł 

i znaków przewidzianych w Konwencji Colreg 

pokazywać:

1) światło błyskowe niebieskie widoczne dookoła wid-

nokręgu,

2) dodatkowo w dzień: swoją flagę służbową według 

ustalonego wzoru, w miejscu skąd będzie najlepiej 

widoczna.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 oprócz świateł i 

znaków mogą również nadawać dźwiękowy sygnał 

modulowany.

§ 16

Statek przewożący ładunki niebezpieczne:

1) klasy 1.1, 1.2, 1.3 oraz klasy 2.1 i 2.3 IMDG Code w 

ilościach powyżej 1 tony, a na statku pasażerskim 

powyżej 100 kg,

2) gazy skroplone luzem według IGC Code albo 

nieodgazowane po ich przewozie,

3) ciecze łatwopalne luzem albo nieodgazowane po 

ich przewozie powinien oprócz świateł i znaków 

przewidzianych w Konwencji Colreg pokazywać w 

miejscu, skąd będą najlepiej widoczne:

a) w nocy: światło czerwone widoczne dookoła wid-

nokręgu,

b) w dzień flagę „B” według międzynarodowego kodu 

sygnałowego.

§ 17

Prom portowy o napędzie mechanicznym w drodze 

powinien pokazywać w dzień kulę żółtą w miejscu, skąd 

będzie najlepiej widoczna, a w nocy, oprócz świateł prze-

pisanych w Konwencji Colreg światło żółte błyskowe nad 

przednim światłem masztowym o charakterystyce 15 do 

60 błysków na minutę.

§ 18

1. Każdy statek przycumowany w porcie powinien od 

zachodu do wschodu słońca jak również od wschodu 

do zachodu słońca podczas ograniczonej widzialności 

włączyć oświetlenie zewnętrzne.

2. Jeżeli podczas postoju dziób lub rufa wystaje poza 

nabrzeże lub pomost na drogę wodną, statek powinien 

pokazywać na końcu wystającej części na wysokości 

górnego pokładu światło białe, niezależnie od świateł 

określonych w ust. 1.

3. Urządzenie statku wystające poza jego burtę powinno 

być oznaczone w nocy białym światłem.

4. Statek z konstrukcją podwodnej części kadłuba w 

kształcie wystającej gruszki powinien w nocy wywiesić 

nad nią białe światło.

5. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu może 

zezwolić na postój bez oświetlenia wymaganego 

w ust. 2. Wniosek o zezwolenie składa kapitan lub 

armator statku.

§ 19

Statek, na którym wybuchł pożar albo, który jest 

zagrożony pożarem, powinien niezwłocznie powiadomić 

kapitanat portu i służby ratownicze oraz powinien nada-

wać sygnał złożony z dźwięków dwóch krótkich i jednego 

długiego (.-) powtarzanych z przerwami nie dłuższymi niż 

jedna minuta, nadawanych przy pomocy: syreny, gwizd-

ka, buczka lub nieprzerwane bicie w dzwon okrętowy. 

Sygnały powinny być nadawane do chwili przybycia 

straży pożarnej.

§ 20

W określonych niżej sytuacjach statek powinien dawać 

następujące sygnały dźwiękowe:

1. statek specjalnej służby państwowej dla zatrzymania 

innego statku: jeden krótki, jeden długi dwa krótkie (. 

-.),

2. dla wezwania o włączenie UKF: jeden długi, jeden 

krótki, jeden długi (-.-).

Rozdział III

Zasady ruchu statków

§ 21

1. Ruchem jednostek pływających na obszarze portu 

i redy kieruje wyłącznie dyżurny funkcjonariusz 

kapitanatu portu.

2. Kapitanat portu ma prawo ograniczyć albo zamknąć 

ruch na obszarze portu lub jego części, jeżeli wymagają 

tego warunki bezpieczeństwa lub ochrony środowiska 

a w szczególności:

1) w czasie sztormowej pogody,

2) w sytuacji szczególnie wysokiego lub niskiego 

stanu wody,

3) w czasie mgły i ograniczonej widzialności,

4) w czasie zalodzenia,

5) w czasie akcji ratowniczych lub akcji usuwania skut-

ków zanieczyszczeń.

3. O ograniczeniu albo zamknięciu ruchu kapitanat portu 

zawiadamia:

1) jeżeli dotyczy to ruchu statków - przez podanie 

komunikatu na kanale roboczym UKF danego kapi-

tanatu portu,

2) jeżeli dotyczy to ruchu na nabrzeżach, pomostach i 

przystaniach - przez zawiadomienie użytkowników 

urządzeń portowych lub przystani.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na 

użytkownikach urządzeń portowych ciąży obowiązek 

wykonania i rozmieszczenia odpowiednich tablic 

informacyjnych i znaków ostrzegawczych.

§ 22

Statek wchodzący do portu powinien ustąpić z drogi 

statkowi wychodzącemu z portu, chyba że, kapitanat 

portu zarządzi inaczej.

§ 23

1. Statek, który zamierza przeciąć tor wodny, powinien 

ustąpić z drogi statkowi, który może bezpiecznie 

nawigować wzdłuż toru wodnego

2. Obracanie statków na obszarze portu można 

wykonywać wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych (obrotnice). W uzasadnionych 

przypadkach kapitanat portu może wyrazić zgodę na 

wykonanie obrotu w innym miejscu.

§ 24

Przy przechodzeniu pod mostem statek idący w górę 

rzeki powinien ustąpić z drogi statkowi idącemu w dół 

rzeki chyba, że jest dość miejsca na bezpieczne mija-

nie.

§ 25

1. Przechodzenie przez statki pod mostami ruchomymi 

dozwolone jest dopiero po otrzymaniu od obsługi 

mostu zgody na przejście.

2. Statek żądający otwarcia mostu powinien nawiązać 

łączność radiową z obsługą mostu na obowiązującym 

kanale roboczym UKF w celu uzyskania zgody na 



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8916 — Poz. 1707

przejście. W przypadku braku UKF może dawać z 

odległości około 500 m powtarzany w miarę potrzeby 

sygnał: dwa krótkie, jeden długi i jeden krótki dźwięk 

(.-.).

3. Sygnałem oznaczającym otwarte przejście, są dwa 

światła zielone stałe, umieszczone w linii poziomej.

4. Sygnałem oznaczającym zamknięcie przejścia, są 

dwa światła czerwone stałe, umieszczone w linii 

poziomej.

5. Sygnałem oznaczającym przygotowanie przejścia do 

otwarcia są dwa czerwone światła stałe umieszczone 

w linii poziomej oraz dwa zielone światła pulsujące w 

linii poziomej umieszczone pod nimi.

6. Sygnałem oznaczającym przygotowanie przejścia do 

zamknięcia są dwa zielone światła stałe umieszczone 

w linii poziomej oraz dwa czerwone światła pulsujące 

w linii poziomej umieszczone pod nimi.

7. Jeżeli z jakichkolwiek powodów most nie może 

być otwarty pokazywane są dwa czerwone światła 

pulsujące umieszczone w linii poziomej,

8. Do czasu otrzymania sygnału otwartego przejścia 

statek nie powinien zbliżać się do mostu na odległość 

mniejszą niż 50 m.

§ 26

1. Statek w drodze, w porcie lub na torze wodnym 

powinien mieć, co najmniej jedną kotwicę gotową 

do rzucenia.

2. Zabrania się: rzucania, wywożenia i włóczenia kotwic 

i łańcuchów kotwicznych w miejscach przebiegu 

kabli, rurociągów podwodnych oraz umocnień dna 

w odległości mniejszej niż 50 m od linii ich ułożenia, 

wytyczonej tablicami ostrzegawczymi.

§ 27

1. Kotwiczenie statku poza kotwicowiskiem dozwolone 

jest tylko w przypadkach podyktowanych względami 

bezpieczeństwa.

2. Statek na kotwicy nie powinien przy łukowaniu 

wchodzić na tor wodny.

3. Kotwiczenie, postój w dryfie oraz inne formy 

blokowania torów wodnych z wyjątkiem sytuacji 

awaryjnych są zabronione.

4. Statek zmuszony do zakotwiczenia na torze wodnym 

powinien w miarę możliwości unikać kotwiczenia 

w linii nabieżnika i świateł sektorowych oraz 

niezwłocznie powiadomić kapitanat portu o swojej 

pozycji i przyczynie kotwiczenia. Po ustaniu przyczyny 

kotwiczenia statek powinien natychmiast opuścić 

miejsce zakotwiczenia na torze wodnym.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie mają zastosowania 

do statków zajętych pracami hydrograficznymi, 

podwodnymi lub związanymi z oznakowaniem 

nawigacyjnym - statki takie nie mogą pozostawać 

na kotwicy po zakończeniu czynności związanych z 

wymienionymi pracami. 6. Pogłębiarki, kafary, 

dźwigi pływające i inne tego rodzaju urządzenia 

pływające powinny w porozumieniu z kapitanatem 

portu oznaczyć miejsca rzucenia kotwic pławami 

pomarańczowymi o średnicy, co najmniej 0, 8 m 

wyposażonymi w nocy w pomarańczowe światło 

błyskowe.

7. Prace wymienione w ust. 6 mogą być prowadzone 

po uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu, który 

powinien być informowany na bieżąco o pozycji 

statku, oznakowaniu kotwic oraz przebiegu prac i ich 

zakończeniu.

§ 28

W razie niebezpieczeństwa zatonięcia statku kapitan 

(kierownik) powinien skierować statek, jeżeli to jest moż-

liwe, poza tor wodny na płytszą wodę.

§ 29

1. Zabrania się:

1) przesuwania pław nawigacyjnych, beczek i pław 

cumowniczych i innych urządzeń oznakowania 

nawigacyjnego,

2) manewrowania statkiem w sposób mogący spowo-

dować przesunięcie lub uszkodzenie urządzeń ozna-

kowania nawigacyjnego, o których mowa wyżej,

3) wchodzenia i przebywanie na pławach nawigacyj-

nych i innych urządzeniach oznakowania nawiga-

cyjnego.

2. Kapi tan statku lub pi lot  obowiązany jest 

powiadomić niezwłocznie kapitanat portu o 

każdym przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub 

wadliwego funkcjonowania urządzeń oznakowania 

nawigacyjnego.

§ 30

Zabrania się na obszarze portu i kotwicowiska prze-

prowadzania prób stateczności statku oraz prób urządzeń 

napędowych bez zgody kapitanatu portu.

§ 31

1. Zespoły holownicze o długości zespołu powyżej 50 

m w skład, których wchodzą doki pływające, duże 

pontony lub wraki przed rozpoczęciem żeglugi na 

obszarze portu, wejściem z morza do portu oraz 

wejściem na tor wodny, muszą posiadać zezwolenie 

kapitana portu, określające warunki, na jakich mogą 

uprawiać żeglugę na tych akwenach.

2. Zespoły holownicze o długości zespołu mniejszej 

niż 50 m mogą uprawiać żeglugę na obszarze portu 

po uprzednim zgłoszeniu i otrzymaniu na to zgody 

kapitanatu portu.

§ 32

Statek zbliżający się do pogłębiarki powinien, w razie 

wątpliwości dotyczących manewrów pogłębiarki, wystar-

czająco wcześnie uzgodnić z nią na kanale roboczym UKF 

kapitanatu portu, sposób jej bezpiecznego ominięcia.

§ 33

1. Statek nie może wejść do portu, uprawiać żeglugi 

na jego obszarze ani wyjść z portu bez zezwolenia 

kapitanatu portu, jeżel i  istnieje zagrożenie 

bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowego a w 

szczególności, gdy:

1) przewozi ładunki niebezpieczne albo ciecze łatwo-

palne, bądź jest nieodgazowany po ich przewozie,

2) holuje wraki,

3) holuje jednostki bez własnego napędu,

4) posiada przecieki kadłuba albo, na których ma lub 

w czasie podróży miał miejsce pożar,

5) jest nadmiernie przegłębionym lub wykazującym 

niebezpieczny przechył,

6) z powodu doznanych uszkodzeń może spowodować 

zanieczyszczenie środowiska,

7) nie posiada świadectwa wolności ruchu, jeżeli w 

myśl przepisów sanitarnych powinny je posiadać,

8) nie posiada ważnych dokumentów dopuszczających 

do uprawiania żeglugi,

9) nie czyni zadość wymaganiom określonym w doku-

mencie bezpieczeństwa odnośnie ilości i kwalifikacji 

załogi, wyposażenia statku oraz innym warunkom 
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uprawiania żeglugi,

10) zarządzono zatrzymanie statku w wyniku inspek-

cji bezpieczeństwa statku lub ochrony środowiska 

morskiego przez organ inspekcyjny lub na polece-

nie kapitanatu portu,

11) stan sanitarno - epidemiologiczny według orzecze-

nia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej może 

grozić powstaniem chorób zakaźnych w portach, do 

których następnie zawinie,

12) nie zdał w porcie nieczystości, o których mowa w § 

95,

13) którego kapitan ma z jakichkolwiek powodów ogra-

niczona zdolność osobistej kontroli nad bezpieczeń-

stwem i ruchem statku.

2. Wymienione w ust. 1 statki przed przybyciem na 

redę (kotwicowisko) lub przed rozpoczęciem żeglugi 

powinny zawiadomić kapitanat portu o przyczynach 

stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku 

portowego.

3. Warunki wejścia do portu statków, o których mowa w 

ust. 1 każdorazowo określa kapitan portu.

§ 34

1. Statki aktualnie przewożące więcej niż 2.000 ton oleju 

luzem, jako ładunek, nie mogą wyjść z portu, ani wejść 

do portu, jeżeli nie posiadają certyfikatu zabezpieczenia 

finansowego dla statków przewożących olej.

2. Statki, o których mowa w ust. 1 powinny przed 

wejściem albo wyjściem z portu zgłosić do kapitana 

portu datę ważności certyfikatu zabezpieczenia 

finansowego.

Rozdział IV

Pilotaż

§ 35

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do 

pilotażu trasowego i portowego.

§ 36

1. Statek może korzystać wyłącznie z usług pilota 

posiadającego kwalifikacje i uprawnienia zawodowe 

określone w odrębnych przepisach.

2. Organizację służby pilotowej, kwalif ikacje i 

uprawnienia zawodowe pilotów, wzajemne obowiązki 

i uprawnienia pilota i kapitana statku pilotowanego, 

opłaty za usługi pilotowe i tryb ich pobierania określają 

odrębne przepisy.

§ 37

1. Do korzystania z usług pilota obowiązane są statki o 

długości 40 m i większej o ile przepisy szczegółowe 

nie stanowią inaczej.

2. Obowiązek korzystania z usług pilota bez względu na 

długość statku dotyczy statków, które mogą stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i porządku 

portowego, a w szczególności statków wymienionych 

w paragrafie 33 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

3. Kapitan portu może nakazać każdemu statkowi 

korzystanie z usług pilota, jeżeli uzna, że wymagają 

tego warunki bezpieczeństwa żeglugi.

4. Kapitan portu może zwolnić kapitana statku z 

obowiązku korzystania z usług pilota na obszarze portu 

lub jego części po spełnieniu określonych warunków. 

Zasady i warunki zwolnienia z obowiązku korzystania 

z usług pilota określają odrębne przepisy.

§ 38

Statek zwolniony od obowiązku korzystania z usług 

pilota, przy zbliżaniu się do redy (kotwicowiska) powi-

nien o tym powiadomić kapitanat portu drogą radiote-

lefoniczną.

§ 39

1. Zamówienia pilota dokonuje kapitan statku lub jego 

agent w stacji pilotów zgodnie z regulaminem stacji.

2. Zamówienie pilota powinno zawierać:

1) nazwę statku, sygnał rozpoznawczy, banderę,

2) tonaż statku (GT),

3) długość całkowitą statku (LOA),

4) maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej,

5) spodziewany czas przybycia na redę (ETA).

3. Pilot przed udaniem się na statek obowiązany jest 

zapoznać się z:

1) aktualną sytuacją dotyczącą ruchu innych stat-

ków,

2) miejscami pracy pogłębiarek,

3) zmianami w oznakowaniu nawigacyjnym.

§ 40

1. Przewóz pilotów może odbywać się wyłącznie statkami 

specjalnie do tego celu przeznaczonymi (statkami 

pilotowymi) lub przystosowanymi.

2. Przyjęcie i zdanie pilota powinno być zgodne z 

wymogami Konwencji SOLAS.

3. W warunkach zalodzenia akwenów portowych i redy 

kapitanat portu może zezwolić na użycie holownika 

do przewozu pilota.

§ 41

1. Pilot obowiązany jest odmówić przystąpienia do 

wykonywania czynności pilotowych, jeżeli uzna, że 

spowodowałoby to naruszenie przepisów portowych 

albo, że statek nie jest zdatny do żeglugi.

2. O każdym przypadku odmowy przystąpienia do 

wykonywania czynności pilotowych, pilot obowiązany 

jest niezwłocznie zawiadomić kapitanat portu, podając 

przyczynę odmowy i zastosować się do otrzymanych 

dyspozycji.

3. Każdorazowo przed wejściem na statek pilot 

obowiązany jest do odczytania aktualnego zanurzenia 

statku i powiadomienia o tym kapitanatu portu.

§ 42

Statek, który w myśl przepisów niniejszego zarzą-

dzenia obowiązany jest do korzystania z usług pilota, 

może bez pomocy pilota zmienić miejsce postoju w 

porcie tylko przez przeciąganie się na linach wzdłuż tego 

samego wolnego nabrzeża, o ile uzyska na to zgodę kapi-

tanatu portu.

§ 43

Pilot powinien zawiadomić kapitanat portu o odcumo-

waniu i zacumowaniu statku oraz na żądanie kapitanatu 

portu podawać pozycję pilotowanego statku.

§ 44

1. Korzystanie z usług pilota jest obowiązkowe 

na obszarze od redy (kotwicowiska) do miejsca 

zacumowania statku i odwrotnie.

2. Kapitan statku w porozumieniu z pilotem i po 

uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu może odstąpić 

od zasady określonej w ust. 1 i przyjąć lub zdać pilota 

w innym miejscu
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Rozdział V

Holowanie

§ 45

Korzystanie z usług holowniczych w portach jest obo-

wiązkowe w zakresie uregulowanym przepisami niniej-

szego zarządzenia.

§ 46

1. Kapitan portu może zwolnić:

1) statek na określony czas od obowiązku korzystania 

z usług holowniczych lub zezwolić na użycie mniej-

szej liczby holowników, jeżeli według jego oceny 

właściwości manewrowe statku (np.: posiadanie 

sterów strumieniowych lub podobnie działających 

urządzeń) nie nasuwają zastrzeżeń,

2) określony akwen portu od obowiązku korzystania 

na nim z usług holowniczych, jeżeli zwolnienia takie 

nie zagrażają bezpieczeństwu żeglugi w porcie i 

porządkowi portowemu.

2. Kapitan portu może nakazać użycie przez statek 

holownika lub większej ilości holowników, aniżeli 

określonej w przepisach części II niniejszego 

zarządzenia, jeżeli  wymagają tego względy 

bezpieczeństwa żeglugi.

§ 47

Wykonywanie usług holowniczych przez statki do 

tego nieprzeznaczone, bez zgody kapitanatu portu jest 

zabronione, z wyjątkiem przypadku niesienia pomocy w 

niebezpieczeństwie.

§ 48

1. Każdy zespół holowniczy na obszarze portu powinien 

być obsadzony wykwalifikowaną załogą do obsługi 

cum i lin holowniczych.

2. W przypadku holowania barek, dźwigów pływających, 

sprzętu pomocniczego i podobnych urządzeń 

pływających bez własnego napędu, które nie posiadają 

wyznaczonego kierownika (kapitana) jednostki o 

odpowiednich kwalifikacjach, kierownictwo zespołu 

holowniczego należy do kapitana holownika.

§ 49

1. W skład zespołu holowniczego nie może wchodzić 

więcej niż jedna jednostka holowana chyba, że 

kapitan portu zezwoli na holowanie dwóch lub więcej 

jednostek w zespole.

2. Statki bez własnego napędu powinny używać o jeden 

holownik więcej niż stanowią to przepisy części II 

niniejszego zarządzenia.

3. Każdy zespół holowniczy powinien wyznaczyć 

kierownika tego zespołu.

§ 50

1. Bez polecenia lub zgody kapitana statku holowanego, 

holownik nie może opuścić statku nawet wówczas, 

gdy mu tylko asystuje.

2. Opuszczenie przez holownik jednostki holowanej 

przed jej bezpiecznym zacumowaniem we właściwym 

miejscu jest zabronione.

3. Hol może być rzucony przez holownik bez zgody 

kapitana statku holowanego jedynie w przypadku 

niebezpieczeństwa grożącego holownikowi.

§ 51.

1. Holowniki znajdujące się w porcie i będące w stanie 

gotowości do wykonywania usług holowniczych, 

obowiązane  są  p rowadz i ć  s ta ły  nas łuch 

radiotelefoniczny.

2. Od momentu rozpoczęcia usługi holowania statku do 

jej zakończenia, holownik powinien porozumiewać 

się ze statkiem holowanym na uzgodnionym kanale 

UKF.

§ 52.

1. Statki przewożące ładunki niebezpieczne i ciecze 

łatwopalne, określone w § 16 obowiązane są korzystać 

z usług holowniczych:

1) na wejście do portu - od redy do zacumowania 

wewnątrz portu,

2) na wyjście z portu - od odcumowania do redy,

3) przy każdej zmianie miejsca postoju wewnątrz 

portu, z wyjątkiem przeciągania statku wzdłuż 

nabrzeża.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 kapitan 

portu określa każdorazowo liczbę holowników, które 

powinny być użyte przy holowaniu.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie wówczas, 

jeżeli przepisy części II niniejszego zarządzenia nie 

stanowią inaczej.

Rozdział VI

Cumowanie

§ 53.

Wszystkie statki o długości 40 m i więcej obowiązane 

są korzystać z pomocy cumowników.

§ 54.

1. Statek powinien być przycumowany w sposób 

prawidłowy i zapewniający bezpieczeństwo własne 

oraz innych statków i urządzeń portowych.

2. Zdejmowanie i rzucanie cum z nadbrzeża powinno być 

wykonywane tylko na polecenie kapitana statku.

3. Przechodzenie lub przeskakiwanie ze statku na ląd i 

odwrotnie, zanim statek się zatrzyma i zetknie z lądem 

jest zabronione.

§ 55.

1. Statek musi być wyposażony w cumy gwarantujące 

bezpieczne zacumowanie i postój.

2. Na cumach powinny być założone tarcze.

§ 56.

1. Cumy powinny być zakładane wyłącznie na pachołki 

lub inne urządzenia do tego przeznaczone w ten 

sposób, aby w razie potrzeby każda cuma mogła być 

łatwo zrzucona w dowolnej kolejności.

2. Zabrania się cumowania statku w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych.

§ 57.

1. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba ustawienia 

jednego statku przy burcie drugiego, to można tego 

dokonać tylko za zgodą kapitanatu portu.

2. Statek obowiązany jest przyjąć lub oddać cumy 

obsługujących go jednostek taboru pływającego.

3. Statki stojące przy tym samym nabrzeżu obowiązane 

są na polecenie kapitanatu portu zmniejszyć odstępy 

do wskazanych granic.

§ 58.

1. Z wyjątkiem lin holowniczych - rozpinanie lin w 

poprzek basenu, kanału portowego lub toru wodnego 

dozwolone jest tylko w razie nieodzownej potrzeby 

i po uprzednim zezwoleniu kapitanatu portu. Liny 

takie powinny być usunięte natychmiast po ustaniu 

potrzeby, a ponadto w czasie mgły lub w każdych 

innych warunkach podobnie ograniczających 
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widzialność. Każda zmiana pozycji liny powinna być 

niezwłocznie podana do wiadomości kapitanatu 

portu.

2. Każda lina z wyjątkiem holowniczej, przecinająca 

chociażby częściowo obszar wodny portu, powinna 

być oznaczona:

1) w dzień: dwiema flagami czerwonymi,

2) w nocy: dwoma światłami czerwonymi.

 Znaki te i światła powinny być umieszczone poziomo 

w środku długości liny, w odległości 3 m od siebie.

3. Postanowienia ust. 1, 2 nie mają zastosowania do 

linek pomiarowych rozciągniętych w czasie prac 

sondażowych oraz lin taboru pogłębiarskiego. Liny 

te powinny każdorazowo być opuszczane w porę przy 

zbliżaniu się innego statku.

§ 59.

Cumy obce mogą być zdejmowane tylko w razie pilnej 

potrzeby - dopiero po uprzednim zawiadomieniu kapita-

na statku, jego zastępcy albo osoby sprawującej dozór 

na statku i po uzyskaniu od niej zgody. Zdjęte cumy 

powinny być założone na nowo w sposób prawidłowy 

natychmiast po ustaniu powodu ich zdjęcia.

§ 60.

1. Liczbę cumowników do obsługi statków w zależności 

od jego wielkości określa poniższa tabela:

2. Cumownicy winni być ubrani w kaski i kamizelki w 

kolorze pomarańczowym lub innym ostrzegawczym.

3. Pracą cumowników podczas manewrów cumowania 

lub odcumowania statku kieruje dysponent nabrzeża 

wyposażony w środki łączności ze statkiem, który 

wyznacza miejsce postoju statku.

4. Każdy cumownik powinien posiadać stosowne 

przeszkolenie z zakresu wykonywanych czynności oraz 

BHP, potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Rozdział VII

Zgłoszenie przybycia i wyjścia statków

§ 61.

1. Kapitan statku zmierzającego do portu lub jego 

upoważniony przedstawiciel obowiązany jest złożyć 

w kapitanacie portu zgłoszenie wstępne wejścia statku 

do portu, które powinno zawierać:

1) nazwę statku, sygnał wywoławczy, numer identy-

fikacyjny IMO,

2) poprzedni kraj i port zawinięcia,

3) port przeznaczenia,

4) przewidywany czas przybycia (ETA) do portu prze-

znaczenia oraz przewidywany czas wyjścia (ETD) z 

portu,

5) ilość wszystkich osób na pokładzie,

6) informacje o ochronie statku.

2. Zgłoszenie wstępne wejścia statku do portu, o którym 

mowa w ust. 1, powinno być złożone za pomocą 

systemu PHICS, lub w formie pisemnej, jeżeli system 

PHICS nie jest dostępny, najpóźniej 24 godziny przed 

przybyciem statku na redę, a jeżeli podróż trwa krócej 

Długość statku w metrachManewr 

40 - 120 

Odcumowanie 1 - 2 

Zacumowanie 2 - 3 

niż 24 godziny, niezwłocznie po wyjściu statku z 

ostatniego portu. W przypadku, gdy port przeznaczenia 

nie jest znany lub uległ zmianie w trakcie podróży, 

zgłoszenia tego należy dokonać niezwłocznie, gdy 

informacja o porcie przeznaczenia jest dostępna.

3. W celu uzyskania zgody na wejście do portu kapitan 

statku, po przybyciu na redę, powinien nawiązać 

łączność z kapitanatem portu przy użyciu środków 

radiowych, na właściwym kanale VHF i podać 

następujące informacje:

1) nazwę statku, port macierzysty i banderę statku,

2) numer identyfikacyjny IMO,

3) długość, szerokość i maksymalne zanurzenie w 

wodzie słodkiej,

4) tonaż statku zgodnie z Międzynarodowym Świa-

dectwem Pomiarowym Londyn 69 (International 

Tonnage Certificate 69),

5) rodzaj i ilość ładunku,

6) ostatni port zawinięcia,

7) upoważnionego agenta portowego.

§ 62.

1. Kapitan statku lub jego upoważniony przedstawiciel 

powinien niezwłocznie po przybyciu statku do 

portu oraz przed jego wyjściem z portu złożyć w 

kapitanacie portu zgłoszenie wejścia lub wyjścia z 

portu według wzoru IMO stanowiącego - załącznik nr 

1 do zarządzenia.

2. Wraz z zgłoszeniem wejścia lub wyjścia statku 

przewożącego ładunki niebezpieczne według 

IMDG CODE, należy przedłożyć oryginał manifestu 

ładunków niebezpiecznych według wzoru IMO, 

stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Kapitan 

statku, przewożącego ładunki niebezpieczne i 

zanieczyszczające lub jego upoważniony przedstawiciel 

przekazuje do kapitanatu portu informacje o tych 

ładunkach w następujący sposób:

1) dla statku opuszczającego port - najpóźniej w chwili 

opuszczenia portu przez statek,

2) dla statku płynącego z portu znajdującego się poza 

Europejską Wspólnotą i kierującego się do portu 

lub na kotwicowisko położonych w obszarze wła-

ściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskie-

go w Słupsku – przekazuje wymienioną informację 

najpóźniej w chwili opuszczenia przez statek portu 

załadunku. Jeżeli w chwili opuszczenia portu nie 

jest znany port przeznaczenia lub kotwicowisko 

przeznaczenia, to informacje o ładunkach niebez-

piecznych lub zanieczyszczających należy przeka-

zać najpóźniej w chwili ustalenia trasy podróży 

statku,

3) informacje na temat przewożonego ładunku niebez-

piecznego lub zanieczyszczającego w przypadku, 

gdy system PHICS nie funkcjonuje, należy przesłać 

do kapitanatu portu w formie manifestu ładunków 

niebezpiecznych wraz ze zgłoszeniem wstępnym, o 

którym mowa w § 62 ust. 1.

3. Przy zgłoszeniu statku żeglugi międzynarodowej na 

żądanie kapitanatu portu należy przedłożyć oryginały 

następujących dokumentów: Certyfikat Okrętowy, 

Międzynarodowe Świadectwo Pomiarowe, Certyfikat 

Bezpieczeństwa, Certyfikat Linii Ładunkowej, Certyfikat 

MARPOL, Certyfikat Zabezpieczenia Finansowego, 

Listę załogi i pasażerów, Manifest ładunkowy.

4. W przypadkach, gdy statek jest zobowiązany dokonać 

zgłoszenia zasobów statku, zgłoszenia rzeczy załogi, 

listy pasażerów lub listy załogi, zaleca się złożenie tych 

zgłoszeń według wzorów określonych odpowiednio: 

w załączniku nr 3 do zarządzenia – dla zgłoszenia 
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zasobów statku, w załączniku nr 4 do zarządzenia 

– dla zgłoszenia rzeczy załogi, w załączniku nr 5 do 

zarządzenia – listę pasażerów i w załączniku nr 6 do 

zarządzenia – listę załogi.

5. W przypadku statków morskich o obcej przynależności 

państwowej będą akceptowane formularze zgodne z 

załącznikami do zarządzenia, sporządzone w jednym 

języku oraz również te nie zawierające odnośników o 

treści „dotyczy służb innych niż administracja morska” 

w rubrykach 17, 18 i 22.

6. Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, ust. 

2 i ust. 4 powinny być złożone do kapitanatu portu 

za pomocą systemu PHICS. W przypadku, gdy nie 

ma dostępu do systemu PHICS, wyżej wymienione 

dokumenty powinny być przesłane do kapitanatu 

portu w formie pisemnej.

7. Kapitan statku ma obowiązek zgłosić czas 

zacumowania statku (ATA) do kapitanatu/bosmanatu 

portu niezwłocznie po zakończeniu operacji.

§ 63.

1. Wyjście statku z portu dozwolone jest dopiero po 

dokonaniu odprawy granicznej, celnej, sanitarnej i po 

uzyskaniu zezwolenia kapitanatu portu. Zezwolenie 

kapitanatu poru polega na elektronicznej akceptacji w 

systemie PHICS otrzymanego zgłoszenia. Statek nie 

może odcumować i wyjść z portu bez uzyskania zgody 

kapitanatu portu udzielonej przy użyciu radiowych 

środków łączności na właściwym kanale VHF.

2. Przed zamierzonym wyjściem z portu kapitan statku 

obowiązany jest złożyć w kapitanacie portu zgłoszenie 

wyjścia, a statek żeglugi międzynarodowej ponadto 

listę załogi, odpis manifestu towarów zabranych z 

portu, oraz listę pasażerów.

3. Kapitan statku, który zawija do portu na czas nie 

dłuższy niż 24 godziny - z wyjątkiem statku żeglugi 

międzynarodowej, może przy zgłoszeniu wejścia 

zgłosić równocześnie jego wyjście. Jeżeli statek 

zgłoszony do wyjścia zatrzyma się dłużej niż 24 

godziny, kapitan statku obowiązany jest dokonać 

przed przewidzianym wyjściem ponownego zgłoszenia 

wyjścia statku z portu.

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powinny 

być dokonane za pomocą systemu PHICS. W 

przypadku, gdy nie ma dostępu do systemu PHICS, 

wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone 

do kapitanatu portu w formie pisemnej.

5. Kapitan statku ma obowiązek zgłosić czas 

odcumowania (ATD) statku do kapitanatu/bosmanatu 

portu niezwłocznie po zakończeniu operacji.

§ 64.

1. Od obowiązku zgłoszenia określonego w § 62 ust. 1 i 

2 zwolnione są:

1) statki specjalnej służby państwowej z wyjątkiem 

statków szkolnych,

2) statki pasażerskie używane w żegludze przybrzeżnej 

i osłoniętej,

3) statki obsługi portowej w żegludze krajowej,

4) jednostki sportowe o długości mniejszej niż 45 m,

5) jednostki rybackie o długości mniejszej niż 45 m.

2. Statki wymienione w ust. 1 obowiązane są jednak 

powiadomić kapitanat przed każdym wyjściem i 

natychmiast po każdym wejściu do portu

3. Użytkownicy nabrzeży lub przystani przeznaczonych 

na postój jednostek sportowych oraz kluby sportowe 

zobowiązani są do prowadzenia rejestru wejść i wyjść 

tych jednostek i przedstawić je na żądanie kapitanatu 

portu.

4. W portach, w których nie ma całodobowej służby 

dyżurnej, kierownicy jednostek pływających, 

obowiązani są przekazywać informacje o wyjściu 

i wejściu do portu oraz akwenie, w którym będą 

wykonywali połowy lub uprawiali żeglugę, a także 

przewidywanym czasie powrotu do portu w sposób 

określony przez kapitanat (bosmanat).

5. W przystaniach morskich kierownicy łodzi rybackich 

obowiązani są zgłosić wyjście w morze i powrót z 

morza do odpowiedniego Kapitanatu portu środkami 

łączności UKF lub telefonicznie.

§ 65.

W przypadku, gdy statek doznał awarii, kapitan statku 

lub upoważniony przedstawiciel przed wyjściem z portu, 

obowiązany jest przedłożyć w kapitanacie portu doku-

ment stwierdzający, że statek w czasie awarii nie utracił 

zdolności żeglugowej, bądź ma ją ponownie przywró-

coną, a w przypadkach niepodlegających nadzorowi 

technicznemu kapitan statku winien złożyć pisemne 

oświadczenie o rodzaju uszkodzeń, sposobie ich usu-

nięcia i zdolności statku do żeglugi.

Rozdział VIII

Postój statków

§ 66.

Miejsce kotwiczenia statku wyznacza kapitanat 

portu.

§ 67.

1. Miejsce postoju statków przy nabrzeżach, pomostach, 

falochronach i innych urządzeniach portowych 

wyznacza właściwy użytkownik w uzgodnieniu z 

kapitanatem portu. Przed podejściem statku, aż do 

momentu jego zacumowania, wyznaczone miejsce 

postoju winno być oznakowane poprzez umieszczenie 

na linii cumowniczej w pozycji, na wysokości, której 

ma się znaleźć skrajny przedni punkt dziobnicy 

statku:

1) w dzień: pomarańczowej chorągiewki o wymiarach 

50 cm x 50 cm,

2) w nocy: pomarańczowego światła.

2. Nabrzeże wyłączone z eksploatacji powinno być 

czytelnie oznakowane przez użytkownika białą tablicą 

informacyjną o wymiarach 100 cm x 75 cm z czarnym 

napisem o treści uzgodnionej z kapitanatem portu.

3. Miejsce postoju dla okrętów wojennych wyznacza 

kapitanat portu w uzgodnieniu z użytkownikiem 

nabrzeża.

4. Zabrania się dobijania do nabrzeży, pomostów, 

falochronów i innych urządzeń portowych oraz postoju 

przy nich statków - bez zezwolenia użytkownika.

5. Jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży 

Granicznej, Policji, służby celnej, urzędu morskiego 

i dozorcze mogą dobijać dla wykonania czynności 

służbowych do nabrzeży i przystani na terenie całego 

portu.

6. Kapitanat portu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

żeglugi oraz porządku portowego, może wyznaczyć 

miejsce postoju statku z pominięciem trybu 

określonego w ust. 1, 3, 4.

7. Bez zgody kapitanatu portu statki nie mogą być 

zacumowane w taki sposób, by wystawały poza obrys 

linii cumowniczej nabrzeża.
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§ 68.

Kapitanat portu może zarządzić zmianę miejsca posto-

ju statku, gdy tego wymaga bezpieczeństwo żeglugi lub 

porządek portowy.

§ 69.

Kapitan portu może zarządzić usunięcie statku z portu, 

jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa żeglugi 

lub potrzeba zapewnienia prawidłowej eksploatacji 

portu.

§ 70.

Użytkownik nabrzeża, do którego dobija statek powi-

nien przygotować miejsce postoju statku.

§ 71.

1. Statek stojący przy nabrzeżu lub innej konstrukcji 

brzegowej powinien mieć, co najmniej jedno stałe, 

bezpieczne i należycie umocowane połączenie z 

lądem (trap, pomost, schodnie). Przed założeniem 

takiego połączenia ruch miedzy statkiem a lądem jest 

zabroniony. Postanowienia te nie maja zastosowania 

do statków pilotowych i bezpokładowych, jednostek 

pływających kapitanatów portów oraz innych, 

których konstrukcja wyklucza zamocowanie takiego 

połączenia.

2. W miejscu połączenia z lądem należy na statku 

umieścić koło ratunkowe z rzutką. Koniec połączenia 

spoczywający na ladzie nie może stanowić przeszkody 

dla swobodnego przesuwania się dźwigów i 

taboru kolejowego wzdłuż nabrzeża i powinien być 

pomalowany kolorem ostrzegawczym.

3. Połączenie powinno być w porze nocnej prawidłowo 

oświetlone, a podczas gołoledzi zabezpieczone przed 

poślizgiem.

4. Po usunięciu połączenia, bramki nadburciu lub relingu 

powinny być zamknięte.

5. W przypadku zacumowania jednego statku do burty 

drugiego statku, statek ustawiony przy nabrzeżu winien 

umożliwić bezpieczne przejście do statku drugiego 

i okazać mu pomoc przy urządzaniu odpowiednich 

miejsc do przechodzenia.

6. Zabrania się używania połączeń, o których mowa ust. 

1 i 5, wykazujących uszkodzenia.

§ 72.

1. Trapy, pomosty i schodnie do połączenia z lądem 

powinny być odpowiedniej konstrukcji, oporęczone 

dwustronnie i zabezpieczone siatka ochronną oraz 

powinny posiadać uznanie odpowiedniej instytucji 

klasyfikacyjnej.

2. Jeżeli statek nie stoi ściśle przy nabrzeżu, należy pod 

pomostem lub trapem rozpiąć siatkę ochronną. W 

razie potrzeby użytkownik nabrzeża obowiązany jest 

podstawić pod trap odpowiedni ponton.

3. Na statkach pasażerskich, dla ruchu pasażerskiego 

miedzy statkiem a lądem mogą być używane wyłącznie 

pomosty obustronnie oporęczone w sposób trwały i 

zabezpieczone siatka ochronna.

4. Wchodzenie i schodzenie pasażerów powinno być 

dozorowane przez członka załogi pokładowej statku.

5. Jednoczesny, dwukierunkowy ruch na pomostach, o 

których mowa w ust. 3, jest zabroniony, z wyjątkiem 

pomostów przystosowanych do takiego ruchu

§ 73.

 1. Żadna część konstrukcji statku lub jego urządzeń nie 

może utrudniać swobodnego poruszania się dźwigów 

i taboru kolejowego i samochodowego wzdłuż burty 

statku.

2. W razie konieczności pozostawienia kotwicy w 

wodzie na czas postoju statku przy nabrzeżu, łańcuch 

kotwiczny powinien być poluzowany tak, aby zwisał 

pionowo w dół. O pozostawieniu kotwicy w wodzie 

kapitan statku obowiązany jest zawiadomić kapitanat 

portu. Ponadto statek taki powinien pokazywać światła 

i znaki zgodnie z Konwencją Colreg.

3. Otwory wylotowe ze statku powinny być zabezpieczone 

w sposób zapobiegający zalewaniu nabrzeża i urządzeń 

portowych.

§ 74.

1. W czasie postoju w porcie statek powinien być 

obsadzony wystarczającą ilością kwalifikowanej załogi 

dla zapewnienia bezpieczeństwa postoju.

2. W zależności od charakteru i budowy statku oraz jego 

miejsca postoju statek bądź grupa statków mogą być 

nadzorowane przez jedną osobę, jeżeli to nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi i 

zostanie zatwierdzone przez kapitanat portu. Wniosek 

w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem składa 

armator do kapitanatu portu.

3. Za ustanowienie właściwego dozoru odpowiedzialni 

są kapitan lub armator statku.

4. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu może 

również zezwolić na postój statku bez nadzoru, o 

którym mowa w ust. 2. Wniosek o zwolnienie wraz z 

uzasadnieniem składa kapitan statku lub armator do 

kapitanatu portu.

5. Za dozór statku cumującego przy nabrzeżu zakładu 

remontowego odpowiada armator lub inny podmiot 

wskazany w umowie z armatorem.

§ 75.

1. W czasie postoju przy nabrzeżu zabrania się 

utrzymywać w ruchu statkowe śruby napędowe 

(główne i pomocnicze) z wyjątkiem manewrów 

cumowniczych.

2. Próby maszyn statków na uwięzi mogą być 

przeprowadzone tylko na stacjach prób. W innych 

miejscach próby maszyn dozwolone są tylko po 

uzyskaniu zgody użytkownika nabrzeża i kapitana 

portu. Rozpoczęcie i zakończenie prób podlega 

obowiązkowi zgłoszenia w kapitanacie portu.

3. Podczas prób maszyn na mostku powinien 

znajdować się członek załogi przez cały okres 

trwania tych prób. Do jego obowiązków należy 

ciągła obserwacja przyległego akwenu, nasłuch na 

kanale UKF uzgodnionym z kapitanatem portu, ciągła 

kontrola stanu zacumowania statku, przekazywanie 

ostrzeżeń innym statkom oraz zatrzymanie maszyn 

własnego statku w razie konieczności. Kapitan statku 

każdorazowo określa ilość załogi niezbędną na czas 

prób.

4. Podczas prób maszyn statek obowiązany jest 

pokazywać w miejscu skąd będą najlepiej widoczne:

1) w dzień: flagę „C” według międzynarodowego 

kodu sygnałów morskich, a pod nią w odległości 

nie mniejszej niż 0,5 m - stożek skierowany wierz-

chołkiem do góry,

2) w nocy: dwa światła widoczne dookoła widnokrę-

gu umieszczone pionowo jedno nad drugim, przy 

czym górne światło powinno być koloru zielonego, 

a dolne światło koloru czerwonego.

5. Na użytkownikach stacji prób spoczywa obowiązek 

dopilnowania, ażeby wymogi określone w ust. 2 były 

przestrzegane. Przed rozpoczęciem prób użytkownicy 

winni udzielać kapitanom pełnych informacji o 
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obowiązkach ciążących na statkach odbywających 

próby maszyn.

6. Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie prób napędu 

głównego statku wymaga zgłoszenia do kapitanatu 

portu.

§ 76.

Drobne remonty eksploatacyjne oraz prace konser-

wacyjne, pod warunkiem braku uciążliwości dla innych 

użytkowników oraz braku zagrożenia dla środowiska 

mogą być wykonywane przy nabrzeżach innych niż 

stoczniowe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia kapitana 

portu. Z wnioskiem potwierdzonym przez zarządzającego 

nabrzeżem występuje kapitan statku.

§ 77.

Dokonywanie fumigacji dozwolone jest tylko w 

miejscu wyznaczonym przez zarządzającego portem w 

uzgodnieniu z służbami sanitarnymi i zatwierdzonym 

przez kapitana portu. Statek poddany fumigacji powi-

nien podnieść sygnał „VE” według międzynarodowego 

kodu sygnałowego.

§ 78.

1. Statki będące w budowie, remoncie, statki - magazyny 

portowe, statki czasowo lub trwale wycofane z 

eksploatacji oraz zbiornikowce przewożące ciecze 

palne, obowiązane są w czasie postoju w porcie 

posiadać na dziobie i rufie liny holownicze zakończone 

okiem i wypuszczone z kluz nad lustro wody.

2. Liny, o których mowa w ust. 1, powinny być obłożone 

na pachołkach cumowniczych i zabezpieczone przed 

możliwością samoczynnego luzowania się, a długość 

ich winna umożliwić holowanie natychmiast po 

podjęciu przez holowniki. Nadmiar wyluzowanej liny 

winien być sklarowany na pokładzie lub burcie statku 

w sposób umożliwiający załodze holownika na jego 

ręczne wybranie.

§ 79.

Przekraczanie przez statek dopuszczalnego zanurzenia 

określonego dla danego miejsca w porcie jest zabronio-

ne.

Rozdział IX

Odprawa statków

§ 80.

1. Odprawy statków odbywają się w miejscu 

wyznaczonym przez zarządzającego portem w 

uzgodnieniu z służbami Straży Granicznej, Urzędu 

Celnego i użytkownikami portu oraz zatwierdzonym 

przez kapitana portu.

2. Przed odprawą statku na wejściu i po odprawie statku 

na wyjściu komunikacja towarowa i osobowa między 

statkiem a lądem oraz innymi statkami w porcie 

dozwolona jest jedynie za zezwoleniem organów 

dokonujących odprawy.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do funkcjonariuszy 

kapitanatu portu przed odprawą na wejściu.

Rozdział X

Ratownictwo statków

§ 81.

1. Zasady prowadzenia akcji ratowniczej statków, które 

uległy wypadkowi morskiemu, w szczególności, na 

których powstał pożar lub nastąpiły inne zdarzenia 

zagrażające bezpieczeństwu statku lub ładunku 

regulują odrębne przepisy

2. O zaistnieniu wydarzeń, o których mowa w ust. 1 

należy natychmiast powiadomić kapitanat portu i w 

zależności od potrzeb - służbę SAR lub Państwową 

Straż Pożarną.

3. Ogólne kierownictwo akcji ratowniczej na obszarze 

portu i redy sprawuje kapitan portu.

§ 82.

1. W razie zatonięcia przedmiotów wyposażenia 

okrętowego, a w szczególności utraty kotwic, 

łańcuchów i lin stalowych albo innych przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu żeglugi kapitan statku 

albo osoba dysponująca przedmiotem powinna 

niezwłocznie tymczasowo oznakować miejsce 

zatonięcia i zawiadomić o tym natychmiast kapitanat 

portu.

2. Powyższe przedmioty powinny być bez zwłoki 

wydobyte przez statek lub osoby, które je utraciły. W 

przypadku nie wydobycia utraconych przedmiotów 

w terminie określonym przez kapitana portu, kapitan 

portu może zarządzić ich wydobycie, a kosztami 

obciążyć właściciela.

§ 83.

1. Jeżeli w następstwie zderzenia się statków jeden z 

nich utonął, to drugi z nich powinien postąpić w myśl 

§ 82 ust. 1.

2. Statek, który zatonął powinien być wydobyty i 

odstawiony w miejsce uzgodnione z kapitanatem 

portu.

Rozdział XI

Przeładunek i składowanie

§ 84.

1. Przeładunek towarów w obrocie morskim odbywa się 

w miejscach na to przeznaczonych.

2. Przeładunek towarów na wodzie może być dokonywany 

tyko za każdorazowym zezwoleniem kapitana portu i 

w miejscach wyraźnie wskazanych.

§ 85.

1. Przeładunek powinien być zabezpieczony przed 

przesypywaniem się i wypadaniem towarów do wody, 

na nabrzeża oraz przed pyleniem.

2. Po zakończeniu przeładunku przeładowca obowiązany 

jest natychmiast oczyścić miejsca przeładunku z 

pozostałości towarów i odpadów.

§ 86.

Zabrania się:

1) używania urządzeń przeładunkowych nie posiadających 

ważnego świadectwa badania bądź certyfikatu albo 

urządzeń, których eksploatacja została wstrzymana 

przez właściwy organ dozoru technicznego,

2) używania sprzętu pomocniczego do przeładunku 

nie odpowiadającego przepisanym normom albo 

wykazującego uszkodzenia,

3) przechodzenia i przebywania pod ładunkiem 

zawieszonym na urządzeniach przeładunkowych,

4) wleczenia ładunków i urządzeń po nabrzeżach, 

pomostach ładunkowych i umocnieniach brzegowych, 

staczania ich po ścianach i skarpach oraz przetaczania 

ładunków przez krawężniki nabrzeży i pomostów bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,

5) używania urządzeń przeładunkowych do innych 

niezgodnych z ich przeznaczeniem celów oraz 

przeciążenia ich ponad dopuszczalne obciążenie 

robocze,
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6) składowanie ładunku w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych,

7) przeciążania nabrzeży ponad dopuszczalne dla nich 

obciążenie.

§ 87.

1. Na nabrzeżach i pomostach ładunki mogą być 

składowane tylko okresowo, nie dłużej, niż tego 

wymaga przeładunek, w sposób umożliwiający dojazd 

pojazdów uprzywilejowanych.

2. Odstęp składowanych ładunków od skraju nabrzeża 

i pomostu powinien wynosić od strony wody, co 

najmniej 2, 5 m. Odstęp między składowanym 

ładunkiem a torami dźwigowymi i kolejowymi 

powinien wynosić 1, 5 m.

3. Użytkownicy nabrzeży lub pomostów obowiązani są 

do wystawiania tablic informacyjnych określających 

dopuszczalne obciążenie nabrzeży, pomostów, placów 

składowych i urządzeń.

4. Wzdłuż stanowisk cumowniczych należy zostawić 

wolne przejście tworzące ścieżkę cumowniczą o 

szerokości nie mniejszej niż 2 metry plus średnica 

polera licząc od krawędzi odwodnej budowli.

5. Na ścieżce cumowniczej mogą znajdować się wyłącznie 

ponumerowane urządzenia cumownicze, urządzenia 

do wyjścia na nabrzeże, wnęki pokryte pokrywami, 

które nie mogą wystawać ponad powierzchnię ścieżki 

cumowniczej.

§ 88.

Transport, przeładunek i składowanie materiałów 

niebezpiecznych z wyjątkiem paliw regulują odrębne 

przepisy.

Rozdział XII

Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska

§ 89.

1. Na terenie portu i przystani obowiązują przepisy o 

ruchu drogowym jak na drogach publicznych.

2. Z zastrzeżeniem ust 3 postój samochodów na terenie 

portu i przystani dozwolony jest wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych do tego celu.

3. Samochody dostarczające lub odbierające 

wyposażenie lub ładunek ze statku mogą na czas 

niezbędny do przeładunku parkować przy nabrzeżu. 

Postój samochodów nie może utrudniać ruchu innych 

pojazdów.

§ 90.

1. Nabrzeża, pomosty i dalby oraz ich zewnętrzne 

krawędzie od strony wody powinny być w porze 

nocnej odpowiednio oświetlone. Obowiązek ten 

spoczywa na użytkownikach.

2. Światła, o których mowa w ust. 1 powinny być zgodne 

z wymogami odrębnych przepisów w sprawie zasad 

oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich, 

a ich umiejscowienie i kolor uzgodnione z Dyrektorem 

Urzędu Morskiego w Słupsku.

§ 91.

1. Miejsca przebiegu przewodów podwodnych (kabli i 

rurociągów) powinny być na lądzie po obu końcach 

podwodnej części urządzenia oznaczone tablicami 

ostrzegawczymi, ustawionymi w miejscu uzgodnionym 

z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku.

2. Wymiary tablic ostrzegawczych i znaki na tych 

tablicach powinny odpowiadać normom ustalonym 

przez Polski Komitet Normalizacyjny.

3. Tablice ostrzegawcze powinny być odpowiednio 

utrzymane i czytelne oraz oświetlone od zachodu 

do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej 

widzialności.

4. Obowiązek ustawienia, konserwacji i oświetlenia 

tablic ostrzegawczych spoczywa na użytkowniku 

chronionego urządzenia

§ 92.

1. Utrzymanie czystości i porządku na obszarach portów 

morskich jest obowiązkiem użytkowników.

2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za skutki 

nie zachowania obowiązku w zakresie utrzymania 

czystości i ochrony środowiska oraz za szkody związane 

z zaniedbaniem wykonania tego obowiązku.

3. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości i 

porządku ponoszą również osoby, które w drodze 

umowy podjęły się wykonywaniach tych czynności 

a w przypadku braku umowy, pracownicy jednostki 

sprawującej zarząd nieruchomości, którym powierzono 

wykonywanie tych czynności.

§ 93.

1. Pojemniki na nieczystości powinny być szczelnie 

zamykane.

2. Pojemniki do gromadzenia nieczystości powinny być 

w porę opróżnione, a ich otoczenie stale utrzymywane 

w porządku i czystości.

3. Zabrania się wylewania nieczystości płynnych do 

zbiorników na nieczystości stałe oraz zakopywania, 

zatapiania, wyrzucania do wody na obszarze morskich 

portów i przystani morskich: padliny, zepsutych ryb, 

odpadów rybnych i śmieci, nieużytecznych odpadów 

produkcyjnych, jak i odpadów pochodzących z 

oczyszczenia zbiorników przemysłowych, portowych 

i statkowych.

§ 94.

1. Odprowadzenie jakichkolwiek ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, wód portowych i do ziemi regulują 

odrębne przepisy.

2. Użytkownicy odprowadzający ścieki do wód 

portowych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego 

zobowiązani są do przekazania kopii pozwolenia 

kapitanowi portu oraz do informowania go o wynikach 

kontroli dotyczących przestrzegania warunków 

określonych w pozwoleniu.

3. Zabrania się na obszarze portu emitowania 

zanieczyszczeń do atmosfery. Zakaz nie obejmuje 

emisji wynikającej z właściwej eksploatacji statku 

oraz emisji dokonywanych z urządzeń lądowych 

na podstawie zezwoleń określonych w odrębnych 

przepisach.

§ 95.

1. Zabrania się zanieczyszczania wód, terenów, obiektów 

i innych urządzeń portowych. W przypadku powstania 

zanieczyszczeń, sprawcy lub użytkownicy obowiązani 

są natychmiast lub w terminie określonym przez 

kapitanat portu je usunąć, pokryć koszty ich usunięcia 

oraz roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. W 

przypadku niewypełnienia tego obowiązku Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Słupsku może zarządzić jego 

wykonanie, a kosztami obciążyć sprawcę albo 

użytkownika.

2. Przepis zawarty w ust. 1 ma zastosowanie również 

w przypadku usuwania z akwenów portowych 

pływających przedmiotów, stanowiących przeszkodę 

nawigacyjną.

3. Odpady o le jowe i  wody zan ieczyszczone 
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substancjami ropopochodnymi należy zdawać ze 

statku do odpowiednich urządzeń odbiorczych przed 

opuszczeniem portu, chyba, że istnieje uzasadniona 

potrzeba wcześniejszego ich zdania. Połączenie węża 

odbiorczego do końcówki rurociągu zdawczego 

wykonuje załoga statku zdającego. Warunkiem zdania 

wód zaolejonych jest uzyskanie zlecenia podmiotu 

zarządzającego portem.

4. Ścieki - zanieczyszczone wody z instalacji sanitarnych 

statku, bez zawartości olejów lub zanieczyszczeń 

poładunkowych, należy zdawać przed opuszcze-

niem portu do odpowiednich urządzeń odbiorczych 

chyba, że wolna pojemność retencyjna zbiorników 

gwarantuje ich zatrzymanie na statku do czasu jego 

odejścia na odległość większą niż 12 Mm od najbliż-

szego lądu.

5. Śmieci stałe, odpady bytowe, eksploatacyjne i poła-

dunkowe należy zdawać ze statku przed wyjściem z 

portu do odpowiednich urządzeń odbiorczych:

1) do pojemników ustawionych na nabrzeżach por-

towych,

2) na środki transportu podstawione pod burtę.

6. Wody po myciu ładowni lub zbiorników ładunko-

wych muszą być zdawane do urządzeń odbiorczych 

w porcie.

7. Za wykonanie usług wymienionych w ust. 3 - 6 odpo-

wiada ten, kto w drodze umowy podjął się wykony-

wania tych czynności.

8. Przepisy ust. 3 - 6 mogą także mieć zastosowanie do 

statków posiadających własne urządzenia typu uzna-

nego przez instytucję klasyfikacyjną zapewniające 

neutralizację nieczystości, o których mowa w tych 

przepisach.

9. Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem, składowa-

niem i zagospodarowaniem odpadów ze statków 

oraz ich transportem zobowiązani są poinformować 

w formie pisemnej Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku o podjęciu i prowadzeniu tej działalności na 

obszarze portu oraz okazać odpowiednie zezwolenie, 

wymagane w tym zakresie na podstawie odrębnych 

przepisów.

10. Zabrania się bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Słupsku stosowania innych metod niż mechanicz-

ne do usuwania z powierzchni wód substancji ropo-

pochodnych.

§ 96.

Jeżeli w czasie sprawowanego nadzoru lub wykony-

wanej kontroli okaże się, że istnieje możliwość zanie-

czyszczenia wód portowych ze statku, upoważniony 

przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku może 

zamknąć i zaplombować zawory systemu zenzowego 

na okres przebywania statku w porcie.

§ 97.

1. Urobek uzyskany przy pogłębianiu akwenów portowych 

powinien być wywieziony na miejsce przewidziane 

w umowie o wykonanie robót czerpalnych, a w razie 

braku postanowień umownych, na składowisko lub 

pola refulacyjnego wskazane przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Słupsku.

2. Usunięcie do morza urobku uzyskanego przy 

pogłębianiu akwenów portowych może nastąpić 

jedynie po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

§ 98.

1. Przed rozpoczęciem przeładunku produktów 

ropopochodnych, z wyjątkiem bunkrowania oraz 

wszelkich innych olejów luzem, statek powinien 

być otoczony zaporą przeciwolejową na czas 

przeładunku, a w razie potrzeby posiadać asystę statku 

przystosowanego do zbierania olejów, lub innego 

równorzędnego zabezpieczenia.

2. Takie same wymagania obowiązują przy przeładunkach 

substancji chemicznych luzem lżejszych od wody i nie 

rozpuszczalnych w wodzie.

3. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu 

może zarządzić asystę statku z zaporą gotową do 

postawienia.

§ 99.

Zabrania się na obszarze portu i redy:

1) usuwania, uszkadzania i nadużywania pożarowych 

aparatów sygnalizacyjnych, środków ratunkowych, 

sygnałowych i pirotechnicznych,

2) usuwania, przesuwania i uszkadzania urządzeń ozna-

kowania nawigacyjnego oraz tablic i znaków ostrze-

gawczych,

3) zakrywania i tarasowania urządzeń cumowniczych 

hydrantów, połączeń telefonicznych i elektrycznych 

oraz zasłaniania znaków ostrzegawczych,

4) piaskowania i skrobania farby z zewnętrznej części 

kadłuba statku, poza specjalnymi miejscami do tego 

celu przeznaczonymi (zakłady remontowe),

5) używania radiostacji okrętowej, z wyjątkiem UKF,

6) chodzenia i przebywania w miejscach gdzie jest to 

zabronione oraz niszczenia roślinności,

7) chodzenia i jeżdżenia po lodzie,

8) przebywania osób w stanie nietrzeźwości,

9) kąpieli.

10) zakłócania kanału roboczego UKF głośną muzyką i 

innymi imprezami rozrywkowymi.

§ 100.

1. Zabrania się bez zezwolenia Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Słupsku:

1) układania i wymiany przewodów podwodnych, 

jak np. kabli, rurociągów wodno- kanalizacyjnych i 

gazowych,

2) ustawiania pali do cumowania - na wodzie i 

lądzie,

3) używania materiałów pirotechnicznych przy pra-

cach hydrotechnicznych i innych robotach,

4) złomowania statków,

5) rozmieszczania plakatów, afiszy i reklam.

2. Wniosek o zezwolenie w sprawach określonych w ust. 

1 winien zawierać przewidziane prawem dokumenty.

3. Zabrania się bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego

1) urządzania stałych i ruchomych punktów handlo-

wych oraz sprzedaży napojów alkoholowych,

2) urządzania imprez.

§ 101.

1. Zabrania się bez zgody kapitana portu:

1) zatapiania doków,

2) wydobywania piasku, żwiru, kamieni,

3) wydobywania przedmiotów zatopionych i nurko-

wania,

4) rozpinania i suszenia sieci rybackich oraz rozcią-

gania lin,

5) uprawiania rybołówstwa i sportowego połowu 

ryb,

6) urządzania imprez sportowych oraz rozrywkowych 

na wodzie,

7) uprawiania sportu wioślarskiego,

8) opuszczania na wodę łodzi ze statków,

9) pozostawiania urządzeń wystających poza obrys 
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kadłuba statku,

10) tankowania statku paliwem poza wyznaczonym 

miejscem,

11) korzystania z dostępnych wyłącznie dla statków 

pojemników na resztki poładunkowe i odpady 

statkowe oraz urządzeń do odprowadzania ście-

ków ze statków do kanalizacji

12) przewożenia pasażerów statkami, jeżeli dokument 

bezpieczeństwa statku takiego przewozu nie prze-

widuje,

13) przetrzymywania jednostek wycofanych z eksplo-

atacji,

14) wykonywania prac hydrotechnicznych,

15) składowania wraków i złomu na nabrzeżach,

16) wyciągania jednostek pływających na nabrzeże,

17) urządzania pokazów pirotechnicznych – fajerwer-

ków,

2. Zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy 

przypadków zastrzeżonych w § 82 oraz wydobywania 

przez przeładowcę towarów utraconych podczas 

przeładunku.

3. Dokonywanie połowów oraz wystawianie sprzętu 

rybackiego dozwolone jest w odległości nie mniejszej 

niż 200 metrów od granic toru wodnego, redy lub 

kotwicowiska, o ile przepisy części II niniejszego 

zarządzenia nie stanowią inaczej.

4. Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie prac 

podwodnych przez nurka należy zgłosić do kapitanatu 

portu.

§ 102.

1. Wzdłuż nabrzeży, pomostów lub innych budowli 

hydrotechnicznych graniczących z akwenami, 

użytkownik obowiązany jest rozmieścić koła 

ratunkowe z rzutką długości, co najmniej 30 m. 

Sprzęt ten powinien być rozmieszczony w odstępach 

nie większych niż 200 m w sposób umożliwiający 

natychmiastowe jego użycie, a w porze nocnej 

wystarczająco oświetlony.

2. Użytkownicy obowiązani są sporządzić plan 

rozmieszczenia sprzętu ratunkowego oraz przedstawić 

go kapitanowi portu do zatwierdzenia.

3. Kapitan portu może zwolnić użytkownika od obowiązku 

wynikającego z ust. 1 o ile budowla hydrotechniczna 

jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed 

wpadnięciem do wody.

§ 103.

1. Użytkownik obowiązany jest zgłosić kapitanatowi 

portu termin rozpoczęcia robót hydrotechnicznych z 

7 - dniowym wyprzedzeniem.

2. Użytkownik nabrzeży portowych poddając je do 

eksploatacji winien posiadać:

1) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie całej budowli 

morskiej lub jej części,

2) atest czystości dna wystawiony przez nurka, stwier-

dzający, że pas dna o szerokości 10 m lub według 

wskazań kapitana portu wzdłuż całego nabrzeża 

został sprawdzony i nie znajdują się na nim żadne 

przeszkody nawigacyjne,

3) plan sondażowy dna akceptowany przez upoważ-

nioną służbę hydrograficzną w skali 1:1.000,

4) instrukcję użytkowania nabrzeża.

3. Użytkownik nabrzeża obowiązany jest wykonywać 

okresowe sondaże i badania czystości dna akwenów 

przylegających do nabrzeży i przystani niezbędne do 

ich bieżącej eksploatacji. Częstotliwość i zakres prac 

sondażowych i trałowań określają przepisy budowlane 

lub polecenie kapitana portu.

4. Użytkownicy nabrzeża obowiązani są do utrzymania 

w należytym stanie urządzeń cumowniczych, 

odbojowych, drabinek wyłazowych oraz porządku 

na nabrzeżach i  przystaniach przez s iebie 

eksploatowanych. Wszelkie usterki w tym względzie 

powinny być usuwane bezzwłocznie. Na żądanie 

kapitana portu użytkownicy obowiązani są przedstawić 

atesty okresowego badania wytrzymałości urządzeń 

cumowniczych i odbojowych.

Rozdział XIII

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska mor-

skiego podczas transportu, magazynowania i przeła-

dunku paliw oraz tankowanie statków w portach

§ 104.

Transport paliwa na terenie portu powinien odbywać 

się do wyznaczonego miejsca przeładunkowego lub do 

wyznaczonego miejsca tankowania statków, określone-

go przez podmiot zarządzający portem i uzgodnionego 

z kapitanem portu.

§ 105.

Magazynowanie i dystrybucja paliwa z bunkierek i 

cystern na statki, dozwolona jest przy spełnieniu szcze-

gólnych ze względu ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska morskiego wymagań, określonych w dalszej 

części rozdziału.

§ 106.

Dostarczanie paliwa do zbiorników magazynowych 

lub bezpośrednio do zbiorników statków dozwolone 

jest wyłącznie autocysternom z ważnymi dokumenta-

mi upoważniającymi do poruszania się po drogach oraz 

do przewozu materiałów niebezpiecznych w rozumieniu 

przepisów prawa o ruchu drogowym.

§ 107.

Zabrania się pozostawiania na terenach portowych, 

w szczególności na nabrzeżach, naczep i przyczep samo-

chodowych oraz innych zbiorników z paliwem.

§ 108.

Magazynowanie paliw na zacumowanych bunkier-

kach, dozwolone jest w miejscach wyznaczonych przez 

podmiot zarządzający portem i po uzgodnieniu z Dyrek-

torem Urzędu Morskiego w Słupsku.

§ 109

1. Przeładowywanie paliwa z autocysterny na bunkierkę 

oraz tankowanie statków z autocystern powinno 

odbywać się w miejscu do tego przystosowanym lub 

wyznaczonym przez użytkownika i akceptowanym 

przez kapitana portu.

2. Dostosowanie miejsca pod względem ochrony 

środowiska polega na: uszczelnieniu nawierzchni, 

zabezpieczeniu przeciwrozlewowemu, zabezpieczeniu 

przed spływem zanieczyszczeń wraz z opadami.

3. Dostosowanie miejsca pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. polega na: wykonaniu uziemienia 

pozwalającego na podłączenie do niego bunkierki 

oraz autocysterny, oznakowaniu strefy zagrożenia 

wybuchem, ustawienia tablic zakazów palenia oraz 

wykonywania czynności z otwartym ogniem.

4. W trakcie operacji bunkrowania paliwa statki 

obowiązane są do prowadzenia stałego nasłuchu na 

kanale roboczym UKF właściwego kapitanatu portu.

§ 110.

Podmiot dokonujący przeładunku i dystrybucji paliwa 
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obowiązany jest w szczególności:

1) przed rozpoczęciem przeładunku z autocysterny na 

bunkierkę lub tankowania statku należy uzyskać 

zgodę kapitanatu portu i sporządzić listę kontrolną 

według wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Słupsku, określonego w załączniku Nr 7 

do niniejszego zarządzenia,

2) wywiesić flagę „B” Międzynarodowego Kodu 

Sygnałowego,

3) wyłożyć tablicę „Zakaz palenia”,

4) wystawić na czas operacji środki gaśnicze i materiały 

sorbentowe oraz zapewnić gotowość użycia zapory 

przeciwolejowej,

5) dokonać uziemienia bunkierki oraz autocysterny,

6) zapewnić nadzór ze strony wydawcy i odbiorcy nad 

czynnościami wydawania i przyjmowania paliwa,

7) zawiadomić o zakończeniu operacji i kopię listy 

kontrolnej dostarczyć do kapitana portu.

§ 111.

1. W przypadku wystąpienia rozlewu paliwa należy 

niezwłocznie przerwać przeładunek.

2. Operator dokonujący przeładunku powinien:

1) w miarę posiadanych możliwości powstrzymać 

źródło wydostawania się paliwa,

2) rozpoznać skalę rozlewu i stosownie do miejsca 

wystąpienia oraz jego wielkości użyć posiadanych 

i dostępnych środków w celu usunięcia rozlewu,

3) powiadomić kapitanat portu.

§ 112.

Przepisy tego rozdziału dotyczące magazynowania 

paliw ich transportu i przeładunku oraz postępowania w 

przypadku rozlewu odnoszą się odpowiednio również do 

odbioru wód zaolejonych ze statków.

CZĘŚĆ II

PRZEPISY DODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W POR-

TACH: KOŁOBRZEG, DARŁOWO, USTKA, ŁEBA, ROWY I 

DŹWIRZYNO I PRZYSTANIACH MORSKICH

Rozdział I

Zasady ruchu statków

§ 113.

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w § 128 

zarządzenia, szybkość statków w porcie nie może 

przekraczać 3 węzłów po wodzie chyba, że większa 

szybkość podyktowana jest względami bezpieczeństwa 

żeglugi.

2. Ograniczenie szybkości określone w ust. 1 nie ma 

zastosowania do statków dozorczych i ratowniczych. 

idących do akcji lub w trakcie trwania akcji.

3. Kapitan portu może w uzasadnionych przypadkach 

w zależności od warunków hydronawigacyjnych 

zezwolić na wejście do portu statku o parametrach 

przekraczających określone dla danego portu z 

zastrzeżeniem określenia szczegółowych warunków 

wykonania manewru.

§ 114.

Wszystkie jednostki pływające w drodze, znajdujące 

się na terenie portu i redy, posiadające na wyposaże-

niu radiotelefony UKF, powinny prowadzić stały nasłuch 

radiowy na kanale 12 UKF.

§ 115.

Żaden statek nie może wejść i wyjść z portu bez uzy-

skania zgody kapitanatu portu.

§ 116.

1. Z pomocy holownika obowiązane są korzystać statki 

bez własnego napędu oraz statki o długości ponad 60 

m, z tym, że w porcie Ustka obowiązek ten dotyczy 

statków, których długość przekracza 50 m.

2. Korzystanie z pomocy holownika obowiązuje również 

przy zmianie miejsca postoju wewnątrz portu statków 

wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku 

przeciągania się statku na linach przy tym samym 

wolnym nabrzeżu.

§ 117.

W przypadkach uzasadnionych kapitanat portu może 

na wniosek armatora zwolnić od obowiązku określone-

go w § 53 statki bazujące stale lub okresowo w danym 

porcie.

§ 118.

Przepis § 74 ust. 2 nie ma zastosowania w stosunku 

do jednostek rybackich, stale bazujących w wyznaczo-

nych basenach rybackich oraz portach Rowy i Dźwirzyno. 

Nadzór nad tymi jednostkami w czasie ich postoju jest 

wykonywany w sposób uzgodniony z właściwym kapi-

tanatem (bosmanatem) portu.

Rozdział II

Przepisy dodatkowe dla portu Kołobrzeg

§ 119.

1. Redę portu Kołobrzeg stanowi akwen ograniczony 

linią kołową o promieniu 1, 5 Mm wyprowadzoną z 

pozycji latarni wejściowej (czerwonej) Wschodniego 

Falochronu.

2. Pod pojęciem „tor wodny” należy rozumieć odcinek 

rzeki Parsęty od główek wejściowych portu do 

wejścia do basenu Portu Jachtowego o parametrach 

określonych w odrębnych przepisach.

§ 120.

Wielkość statków wchodzących do portu Kołobrzeg 

nie może przekraczać 85 m długości i/lub 4, 70 m zanu-

rzenia dla wody słodkiej. Podana wielkość zanurzenia 

odnosi się do średniego stanu wody.

§ 121.

1. Zabrania się poruszania po torze wodnym na 

odcinku od Bosmanatu Portu do Portu Jachtowego - 

jednostkom wyłącznie pod żaglami.

2. Małe jachty żaglowe oraz łodzie wiosłowe mogą 

poruszać się na akwenach Basenu Drzewnego i 

Kanału Drzewnego w porze dziennej z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i nie utrudniania żeglugi 

innym jednostkom poruszającym się w tym rejonie.

3. Małe jednostki jak motorówki, łodzie rybackie, jachty 

itp. nieposiadające łączności UKF mogą wejść do 

portu lub wyjść z portu po telefonicznym uzgodnieniu 

manewru z Kapitanatem Portu - telefon: (094) 

3522799.

§ 122.

1. P i lo taż  portowy d la  s ta tków o  d ługośc i 

do 80  m wykonywany jest  w warunk ach 

hydrometeorologicznych: siła wiatru do 6°B, stan 

morza do 4°B.

2. Pilotaż portowy dla statków o długości od 80 m do 85 

m wykonywany jest w warunkach meteorologicznych: 

siła wiatru do 5°B, stan morza do 3°B.

3. Kapitan lub Oficer Portu może w uzasadnionych 

p r z y p a d k a ch  p r z y  d o b r y ch  w a r u n k a ch 
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hydronawigacyjnych zezwolić na wprowadzenie statku 

do portu pomimo siły wiatru przekraczającej 6° B.

4. Jeżeli z powodu trudnych warunków pogodowych 

wykonywanie pilotażu jest zawieszone, statki 

wychodzące w morze są powiadamiane o tym przez 

agenta. Kapitan statku podejmuje decyzję pozostania 

w porcie lub wyprowadzenia statku na własne ryzyko 

po wykonaniu przez pilota manewru obracania 

(o ile jest to konieczne) i zdaniu pilota w kanale 

portowym.

5. W przypadku wyjścia statku bez pilota kapitan statku 

zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Kapitanatu 

Portu.

6. Kapitanat Portu w porozumieniu z szefem pilotów, 

może w uzasadnionych przypadkach ze względu na 

panujące warunki hydronawigacyjne, zmienić kryteria 

manewrowania statkiem.

§ 123.

1. Z asysty holownika zobowiązane są korzystać statki 

przewożące ładunki niebezpieczne klasy 1, 2, 3.

2. Rolę holownika w porcie może pełnić statek pilotowy 

pod warunkiem, że posiada on możliwość holowania 

potwierdzoną w dokumentach statku i odpowiednią 

moc maszyn lub zgłoszona usługa holownicza 

ogranicza się do dopychania statku i może ją zapewnić 

statek pilotowy.

3. Holowanie statków bez własnego napędu może się 

odbywać wyłącznie w porze dziennej do siły wiatru 

5° B.

4. Holowanie i obracanie statków pustych dozwolone 

jest do siły wiatru 6° B.

5. Obracanie statków dłuższych niż 30 m powinno 

odbywać się na wyznaczonych obrotnicach.

§ 124.

Statki o pojemności powyżej 1000 BRT przewożące, 

jako ładunek substancje ropopochodne nie mogą wejść 

do portu ani wyjść z portu, jeżeli nie posiadają certyfikatu 

zabezpieczenia finansowego lub jednorazowego zezwo-

lenia na wejście lub wyjście z portu.

§ 125.

1. Zabrania się stawiania statków do burty drugiego 

statku przy nabrzeżach położonych wzdłuż toru 

wodnego.

2. Przy manewrach wejścia, wyjścia i obracania na 

obrotnicy statków o długości powyżej 85 m lub trudno 

manewrujących wprowadza się zakaz cumowania 

jednostek przy nabrzeżach: Bosmańskim, Wydmowym, 

Pilotowym, Barkowskim, Szkolnym i Koszalińskim,

3. Armator/kierownik statku powinien w sprawach 

wymienionych w ust. 2 zastosować się do poleceń 

Kapitanatu Portu. Polecenia te dotyczące ruchu 

w/w statków winny być przekazane armatorom/

kierownikom statków mających zastosować się 

do wymogów określonych w ust. 2 najpóźniej na 1 

godzinę przed manewrami w/w statków.

4. Armator/kierownik statku cumującego przy nabrzeżu 

Pilotowym, Bosmańskim, Wydmowym, Barkowskim, 

Szkolnym i Koszalińskim a mający zamiar pozostawić 

statek na tych nabrzeżach, ma obowiązek upewnić 

się czy w okresie przewidywanego postoju nie 

wystąpią okoliczności wprowadzające wymogi ust. 

2, zabezpieczyć załogę niezbędną do wykonania 

manewrów przejścia na inne nabrzeże na żądanie 

Kapitanatu Portu lub zabezpieczyć obecność załogi 

do wykonania takich manewrów w uzgodnionym z 

Kapitanem Portu terminie.

5. Dopuszcza się obracanie na obrotnicy statku o długości 

całkowitej do 75 m pod warunkiem wyposażenia statku 

w aktywne sterowanie (ster strumieniowy lub aktywny 

ster rufowy), a w razie jego braku – pod warunkiem 

korzystania z pomocy holownika lub holowników.

6. Dopuszcza się obracanie na obrotnicy statku o długości 

całkowitej powyżej 75 m pod warunkiem wyposażenia 

statku w aktywne sterowanie (ster strumieniowy 

lub aktywny ster rufowy) i korzystania z pomocy 

holownika lub holowników o mocy odpowiedniej do 

panujących warunków hydrometeorologicznych.

7. Zabrania się obracania statku na obrotnicy przy sile 

wiatru powyżej 7°B.

8. Statkom o długości całkowitej do 75 m zezwala się 

na cumowanie bez obracania statku na obrotnicy i 

bez korzystania z pomocy holownika, jeżeli warunki 

hydrometeorologiczne na to zezwalają.

9. Statkom o długości całkowitej powyżej 75 m zezwala 

się na cumowanie bez obracania statku na obrotnicy, 

jeżeli statek ten korzysta z pomocy holownika o 

mocy odpowiedniej do panujących warunków 

hydrometeorologicznych.

Rozdział III

Przepisy dodatkowe obowiązujące w porcie Darłowo

§ 126.

1. Redę portu Darłowo stanowi akwen ograniczony 

linią kołową o promieniu 1, 5 Mm wyprowadzoną z 

pozycji latarni wejściowej (czerwonej) Falochronu 

Wschodniego.

2. Wielkość statków wchodzących do portu Darłowo 

nie może przekraczać 75 m długości całkowitej lub 4, 

0 m zanurzenia dla wody słodkiej. Podana wielkość 

zanurzenia odnosi się do średniego stanu wody.

3. W celu uzyskania zgody na wejście do portu każdy 

statek przybywający na redę portu powinien nawiązać 

łączność z Kapitanatem Portu i podać parametry statku 

oraz rodzaj przewożonego ładunku. Łączność należy 

nawiązać na kanałach 12 lub 16 UKF.

4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 3 statek 

powinien oczekiwać na redzie portu do chwili 

otrzymania dyspozycji z Kapitanatu Portu.

5. Żaden statek nie może wejść do portu bez zezwolenia 

Kapitanatu Portu. Powyższy wymóg dotyczy również 

jednostek: Marynarki Wojennej, Straży Granicznej 

oraz Policji.

§ 127.

1. Na torze wodnym ruch jednokierunkowy obowiązuje 

wszystkie jednostki o długości powyżej 15 m.

2. W czasie przechodzenia kanału portowego przez statek 

handlowy wstrzymuje się ruch wszystkich pozostałych 

jednostek w porcie.

3. Zabrania się poruszania po torze wodnym na odcinku 

od Bosmanatu Portu do obrotnicy jednostkom 

wyłącznie pod żaglami.

§ 128.

Kapitan Portu może zezwolić statkom na przekroczenie 

dopuszczalnej prędkości, jeśli uzna to za konieczne dla 

utrzymania sterowności statku, celem wykonania prawi-

dłowych manewrów lub jeżeli taka konieczność wynika 

ze szczególnych właściwości manewrowych statku. Kapi-

tan Portu określa w zezwoleniu akweny, na których statek 

może poruszać się z prędkością większą niż 3 węzły.

§ 129.

1. W przypadkach wstrzymania wychodzenia statków 
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pilotowych w morze poza falochron ze względu na 

warunki sztormowe, wszystkie statki wchodzące i 

wychodzące są powiadamiane o tym przez Kapitanat 

Portu na kanale 16, 12 UKF lub przez agenta.

2. Kapitan statku, po otrzymaniu zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić 

Kapitanat Portu o tym, czy:

1) decyduje się wyprowadzić statek w morze po zej-

ściu pilota wewnątrz portu w rejonie mostu zwo-

dzonego,

2) zgadza się wprowadzić statek z redy do portu, a 

wejście pilota na statek nastąpi wewnątrz portu, 

po przejściu mostu zwodzonego.

3. Pilotaż dla statków wskazanych w § 126 wykonywany 

jest do siły wiatru 5° B i stanu morza 3° B.

4. Kapitan Portu może w uzasadnionych przypadkach 

zezwolić na wejście statku do portu bez pilota na 

własną odpowiedzialność pomimo większej siły wiatru 

niż wskazana w ust. 3, jeżeli istniejące falowanie na 

redzie i w wejściu do portu zezwala na bezpieczne 

wejście statku do portu.

5. Ze względu na trudne warunki hydronawigacyjne 

w wejściu do portu, Kapitanat Portu może w 

uzasadnionych przypadkach zabronić statkowi na 

wejście lub wyjście z portu bez udziału pilota.

§ 130.

Statek powinien zająć wskazane miejsce postoju i 

nie może go zmienić bez zezwolenia Kapitanatu Portu, 

z wyjątkiem przypadku nakazanego bezpieczeństwem 

żeglugi. Dotyczy to również przeciągania wzdłuż nabrze-

ży.

§ 131.

1. Most zwodzony czynny jest całą dobę i otwierany jest 

o każdej pełnej godzinie oraz na polecenie Kapitanatu 

Portu. Czas otwarcia mostu trwa aż do chwili 

przepuszczenia wszystkich jednostek oczekujących 

na przejście. Każde przejście przez most powinno być 

zgłoszone i ustalane z obsługa mostu drogą radiową 

UKF kanał 12 lub telefonicznie.

2. Przy silnym zalodzeniu kanału portowego, jak 

również krytycznym stanie wód portowych grożących 

wylewem, most zwodzony może być czasowo 

nieczynny.

§ 132.

1. Przy przechodzeniu pod mostem obowiązuje ruch 

jednokierunkowy.

2. Jednoczesne mijanie się przez statki idące w tym 

samym lub przeciwnym kierunku jest zabronione.

§ 133.

Światła sygnalizacyjne mostu umieszczone są po obu 

stronach mostu zwodzonego w sposób następujący:

1) dla statków wchodzących do portu - po zachodniej 

stronie kanału portowego, na Ostrodze Zachodniej w 

pobliżu buczka mgłowego;

2) dla statków wychodzących z portu - po wschodniej 

stronie kanału portowego, na końcu Nabrzeża 

Usteckiego.

Rozdział IV

Przepisy dodatkowe obowiązujące w porcie Ustka

§ 134.

1. Redę portu Ustka stanowi akwen ograniczony linia 

kołową o promieniu 1, 5 Mm wyprowadzoną z 

pozycji latarni wejściowej (czerwonej) Wschodniego 

Falochronu.

2. Wielkość statków wchodzących do portu nie może 

przekraczać 58 m długości, 11, 5 m szerokości lub 4, 

00 m zanurzenia dla wody słodkiej przy średnim stanie 

wody.

§ 135.

1. Statki handlowe powinny zgłosić do Kapitanatu Portu 

przypuszczalny czas przybycia, najpóźniej 24 godziny 

przed przybyciem statku na redę.

2. Statki żeglugi międzynarodowej obowiązane są zgłosić 

wejście i wyjście z portu drogą radiową i stosować się 

do otrzymanych poleceń Kapitanatu Portu.

§ 136.

Korzystanie z usług holowniczych następuje na wnio-

sek kapitana statku.

§ 137.

Zabrania się poruszania po torze wodnym od Kapita-

natu Portu do Basenu Osadowego jednostkom wyłącznie 

pod żaglami.

§ 138.

Statek powinien zająć wskazane miejsce postoju i 

nie może go zmienić bez zezwolenia Kapitanatu Portu, 

z wyjątkiem przypadku nakazanego bezpieczeństwem 

żeglugi. Dotyczy to również przeciągania wzdłuż nabrze-

ża.

Rozdział V

Przepisy dodatkowe obowiązujące w porcie Łeba

§ 139.

1. Redę portu Łeba stanowi akwen ograniczony linią 

kołową o promieniu 1, 5 Mm wyprowadzoną z latarni 

wejściowej (zielonej) Falochronu Zachodniego.

2. Wielkość statków wchodzących do portu nie może 

przekroczyć 50 metrów długości.

3. Każdorazowe wejście do portu jednostek o zanurzeniu 

przekraczającym 200 cm powinno być uzgodnione z 

kapitanatem portu drogą radiową na kanale 12 lub 16 

UKF.

4. Zabrania się poruszania na torze wodnym na odcinku 

od Mariny do obrotnicy jednostkom wyłącznie pod 

żaglami.

§ 140.

Statek powinien zająć wskazane miejsce postoju i 

nie może go zmieniać bez zezwolenia Kapitanatu Portu, 

z wyjątkiem przypadku nakazanego bezpieczeństwem 

żeglugi. Dotyczy to również przeciągania wzdłuż nabrze-

ża.

Rozdział VI

Przepisy dodatkowe obowiązujące w portach Dźwirzy-

no i Rowy

§ 141.

1. Redę portu stanowi akwen ograniczony linią kołową o 

promieniu 0, 5 Mm wyprowadzoną ze środka głowicy 

Wschodniego Falochronu.

2. Z wyłączeniem jednostek stale bazujących w danych 

portach, żegluga może odbywać się od wschodu do 

zachodu słońca.
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Rozdział VII

Przystań morska

§ 142.

1. Przystań morska jest to określony zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.) o obszarach 

morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji 

morskiej obszar pasa nadbrzeżnego, wydzielony z 

pasa technicznego, który ponadto obejmuje przyległy 

do granicy przystani akwen wód morskich sięgający 

100 metrów w głąb morza od linii brzegu.

2. Przyległy do przystani akwen wód morskich należy 

traktować, jako równoznaczny z akwenem redy 

portu.

§ 143.

Przystań morska przeznaczona jest do bazowania stat-

ków, których konstrukcja umożliwia bezpieczną eksplo-

atację na takiej przystani.

§ 144.

1. Ilekroć w przepisach portowych jest mowa o kapitanie 

portu lub kapitanacie portu, w zakresie odnoszącym 

się do przystani morskiej należy przez to odpowiednio 

rozumieć Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

2. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów 

portowych na terenie przystani sprawują właściwe 

służby Urzędu Morskiego w Słupsku, zgodnie ze 

swym zakresem działania wynikającym z regulaminu 

organizacyjnego Urzędu.

§ 145.

W uzasadnionych przypadkach upoważnieni funkcjo-

nariusze Urzędu Morskiego w Słupsku mogą ograniczyć 

lub zamknąć ruch na obszarze przystani lub jej części.

§ 146.

1. Miejsce postoju statku na terenie przystani:

1) w okresie eksploatacji - na linii brzegu,

2) w okresie zagrożeń wywołanych warunkami hydro-

meteorologicznymi - na wale wydmowym.

2. Statek powinien być ustawiony na przystani w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz 

innych statków, urządzeń przystani, użytkowników 

i osób postronnych. Ustawienie statku powinno 

zapewnić swobodny dostęp do sąsiednich jednostek 

i nie utrudniać manewrów statków korzystającym z 

przystani.

3. Armator zobowiązany jest do zabezpieczenia statku 

oraz znajdującego się na nim wyposażenia przed 

możliwością użycia ich przez osoby niepowołane.

§ 147.

1. Wodowanie lub wyciągania statku może odbywać się 

w sposób prawidłowy i zapewniający bezpieczeństwo 

własne oraz innych statków, urządzeń przystani, 

użytkowników i osób postronnych.

2. Odpowiedzialność za dochowanie warunków, o których 

mowa w ust. 1 spoczywa na kapitanie (kierowniku) 

statku.

§ 148.

Przed wyjściem w morze kapitan (kierownik) statku 

zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną prognozą 

pogody i informacją o możliwości wystąpienia niebez-

piecznych zjawisk meteorologicznych (prognoza pogody 

dla rybaków, prognozy i ostrzeżenie IMGW lub inne).

§ 149.

Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące portów 

morskich stosuje się odpowiednio do przystani mor-

skich, chyba, że co innego wynika z przepisów niniej-

szego rozdziału

CZĘŚĆ III

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 150.

Przepisy portowe mają zastosowanie do jednostek 

Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji o ile, co 

innego nie wynika z przepisów odrębnych.

§ 151.

1. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 roku – Przepisy Por-

towe (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 19 poz. 185; Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4 poz. 77);

2) 2) Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Słupsku z dnia 22 grudnia 2004 roku w spra-

wie zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.

Pomorskiego z 2005 r. Nr 11 poz. 228; Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 9 poz. 153);

3) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.Pomor-

skiego z 2006 r. Nr 5 poz. 75; Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego z 2006 r. Nr 5 poz. 71);

4) Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie 

zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.Pomor-

skiego Nr 18 poz. 353; Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego Nr 23 poz. 382);

5) Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 

zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.Pomor-

skiego Nr 11 poz. 343; Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego Nr 3 poz. 57);

6) Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie 

zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.Pomor-

skiego Nr 65 poz. 1825; Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 59 poz. 1344);

7) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Słupsku z dnia 10 października 2008 roku w sprawie 

zmiany Przepisów Portowych (Dz.Urz.Woj.Pomor-

skiego Nr 133 poz. 3365; Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego Nr 90 poz. 1900).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku 

i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Słupsku

Tomasz Bobin

1 Niniejsze zarządzenie dokonuje w zakresie swojej 

regulacji transpozycji dyrektywy 2002/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie 

formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących lub 

wychodzących z portów Państw Członkowskich Wspólnoty 

(Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002 r., z późn. zm.)
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1708

Decyzja 

Nr OGD–4210–20(12)/2011/164/XII/MM

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 

2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 

r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

– Prawo energetyczne”, w związku z art. 104 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 

zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 kwietnia 2011 

r. Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zwanego w dalszej części 

decyzji „Przedsiębiorstwem”, postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę (dwunastą) dla ciepła ustaloną 

przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do 

niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 lipca 

2012 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posia-

dającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła - Nr WCC/286/194/U/OT1/98/SA z 

dnia 22 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi 

decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - Nr PCC/299/164/U/

OT1/98/SA z dnia 22 października 1998 r. (zmienioną 

późniejszymi decyzjami),

- obrót ciepłem - Nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia 

22 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi 

decyzjami),

w dniu 6 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postę-

powanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 

(dwunastej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przed-

siębiorstwo.

W trakcie postępowania administracyjnego Przed-

siębiorstwo zostało wezwane przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, 

do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych 

dokumentów, co ostatecznie uczyniło w dniu 16 czerw-

ca 2011 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-

tyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 

koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, 

które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz 

proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa 

te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej ini-

cjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasada-

mi określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 

tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, 

poz. 1291), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfo-

wym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat 

zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych pla-

nowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywają-

cych uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z 

uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę 

działalność oraz planowane roczne koszty modernizacji i 

rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Ponadto Przed-

siębiorstwo zastosowało przepis § 28 pkt 2 cytowanego 

rozporządzenia. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych 

kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z 

§ 12 i § 29 tego rozporządzenia. Na poziom stawek opłat 

wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa oraz koszty 

amortyzacji.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnio-

skiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w senten-

cji.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w 

terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz 

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 

wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości 

przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 

wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 

w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Północnego 

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. 

Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 

ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, 

taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, 

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 

dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki

Główny specjalista w 

Północnym Oddziale 

Terenowym Urzędu Regulacji 

Energetyki z siedzibą               

w Gdańsku

Bogdan Prejzner



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8938 — Poz. 1708

Załącznik

do decyzji nr OGD–4210–20(12)/2011/164/XII/MM

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  z dnia 27 czerwca 2011 r.

Taryfa

dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Nr OGD-4210-20(12)/2011/XII/MM

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrze-

niem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy taryfowe

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

• ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 

zm.),

• rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.

  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 

ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

• rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 

92),

• grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z 

usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi 

rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych 

cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

• źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 

instalacje służące do wytwarzania ciepła,

• lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło 

ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze 

wyłącznie w tym obiekcie,

• sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub 

instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 

ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

• przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający 

ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo 

odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za 

grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 

łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w 

obiektach,

• węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub 

instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 

nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 

regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 

odbiorczych,

• grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący 

więcej niż jeden obiekt,

• instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia 

lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub 

ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 

odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody 

w obiekcie,

• zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji 

odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło 

ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym 

w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy 

węzeł cieplny lub źródło ciepła,

• obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami 

odbiorczymi,

• układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 

stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 

urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 

nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 

do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

• warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycz-

nego określoną dla strefy klimatycznej, w której są 

zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane 

ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody,

• moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 

dostarczonego do podgrzania określonego nośnika 

ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w 

jednostce czasu,

• zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę 

lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym 

obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która 

zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach 

warunkami technicznymi oraz wymaganiami 

technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 

zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-

czeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 

w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

• przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w 

eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach 

ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą 

ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego 

od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o. w Gdyni, zwane dalej „OPEC – Gdynia”,

• wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem ciepła,

tj. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w Gdańsku, zwane 

dalej Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., od którego OPEC 

- Gdynia zakupuje ciepło.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopa-

trzeniem w ciepło.

OPEC – Gdynia prowadzi działalność gospodarczą 

związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzie-

lonych koncesji w zakresie:

• wytwarzania ciepła - nr WCC/286/164/U/OT1/98/SA z 

dnia 22 października 1998 r., zmienionej późniejszymi 

decyzjami.

• przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/299/164/U/

OT1/98/SA z dnia 22 października 1998 r., zmienionej 

późniejszymi decyzjami.
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• obrotu ciepłem - nr OCC/86/164/U/OT1/98/SA z dnia 

22 października 1998 r., zmienionej późniejszymi 

decyzjami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

3.1. Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł 

ciepła będących własnością

OPEC – Gdynia:

3.1.1. Miasto Gdynia

G1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Dickmana 24, opalanym gazem ziemnym, w 

którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 

MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze,

G2 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Szczecińska 11, opalanym gazem ziemnym, w 

którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 

MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze,

G3 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w 

źródłach ciepła Kamrowskiego 3, Kamrowskiego 7, 

Staniszewskiego 8, Staniszewskiego 15, Kańskiego 

5, Zaruskiego 2, Zaruskiego 8 i Filipkowskiego 2 

opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana 

moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest 

bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w 

których są one zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich,

G4 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Miła 2 opalanym gazem ziemnym, w którym 

zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, 

dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje 

odbiorcze stanowiące własność odbiorców.

3.1.2. Miasto Rumia

Ru1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Podgórna 9c, opalanym gazem ziemnym, w 

którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji 

odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane 

oraz poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą do 

obiektu sąsiedniego.

3.1.3. Miasto Reda

Re1 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane źródle 

ciepła Widokowa 8, opalanym gazem ziemnym, w 

którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć 

ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność 

OPEC.

3.1.4. Miasto Sopot

S1  źródło ciepła Brodwino, opalane gazem 

ziemnym,

S1-OX odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Brodwino, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

i eksploatowaną przez OPEC - Gdynia oraz węzły 

cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich 

eksploatowane, S1-IDE odbiorcy, którym ciepło, 

wytwarzane w źródle ciepła Brodwino, dostarczane 

jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły 

cieplne stanowiące własność OPEC – Gdynia i przez 

nie eksploatowane,

S1-GDE-de - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w 

źródle ciepła Brodwino, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne 

oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami 

grupowymi, stanowiące własność OPEC – Gdynia i 

przez nie eksploatowane,

S2  odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła 

Al. Niepodległości 710 a, opalanym gazem ziemnym, 

w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 

MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze,

S3  odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Mickiewicza 63, opalanym gazem ziemnym, 

dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą 

stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC – 

Gdynia,

S4 odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach 

ciepła, zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa 3, Krótka 

3, Mickiewicza 3, Andersa 28, Majkowskiego 11, 

Chmielewskiego 6, Al. Niepodległości 863, Boh. 

Monte Cassino 47, 23-go Marca 102, Malczewskiego 

19 a, Chopina 1, Kopernika 4, Andersa 20, Grottgera 

20, Kościuszki 33, Marynarzy 1, Słowackiego 28/30, 

Morska 2, Goyki 3, Pułaskiego 5/11, Kościuszki 4, 

Jagiełły 7, Czyżewskiego 6, Pułaskiego 17, Armii 

Krajowej 84, Armii Krajowej 43, Wybickiego 32, 

Abrahama 3, Sikorskiego 9, Obrońców Westerplatte 

32, Malczewskiego 4, Curie-Skłodowskiej 10-12, 

23-go Marca 40, Podjazd 1, Sikorskiego 2, 

Wejherowska 27-29, Chrobrego 47-49, Dąbrowskiego 

4, Grunwaldzka 52, Haffnera 48, Sobieskiego 35, 

Budzisza 4, Armii Krajowej 119/121, Armii Krajowej 

111, 1-go Maja 12, 3-go Maja 6A, opalanych gazem 

ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie 

przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio 

do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są 

one zlokalizowane lub poprzez zewnętrzne instalacje 

odbiorcze do obiektów sąsiednich.

3.1.5. Miasto Wejherowo

W źródło ciepła Nanice, opalane miałem węgla 

kamiennego,

W-OX odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w 

źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

i eksploatowaną przez OPEC - Gdynia oraz węzły 

cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich 

eksploatowane,

W-IDE odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle 

ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów poprzez 

sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność 

i eksploatowane przez OPEC - Gdynia,

W-GDE-de - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w 

źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne 

oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami 

grupowymi, stanowiące własność i eksploatowane 

przez OPEC – Gdynia,

W-GDE-ox - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w 

źródle ciepła Nanice, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne 

stanowiące własność i eksploatowane przez OPEC 

– Gdynia oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za 

węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców 

i przez nich eksploatowane.

3.2. Odbiorcy z miast Gdynia, Rumia i Gminy Kosakowo, 

którym dostarczane jest ciepło zakupione w 

Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.:

PW-OX - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest do 

obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 

własność i eksploatowaną przez OPEC – Gdynia oraz 

węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez 

nich eksploatowane,

PW-IDE - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
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do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły 

cieplne stanowiące własność OPEC –Gdynia i przez 

nie eksploatowane,

PW-GDE-de - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe 

węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze, 

za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC 

– Gdynia i przez nie eksploatowane,

PW-GDE-oe - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe 

węzły cieplne, stanowiące własność OPEC – Gdynia 

i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje 

odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące 

własność odbiorców i eksploatowane przez OPEC – 

Gdynia,

PW-GDE-ox - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe 

węzły cieplne, stanowiące własność OPEC – Gdynia 

i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje 

odbiorcze za węzłami grupowymi, stanowiące 

własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

PW-GOE-de - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 

własność OPEC – Gdynia oraz grupowe węzły cieplne, 

stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez 

OPEC – Gdynia oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze 

za węzłami grupowymi, stanowiące własność OPEC 

– Gdynia i przez nie eksploatowane.

 
C

Z
Ę
ŚĆ

 I
V

 
R

od
za

je
 o

ra
z 

w
ys

ok
oś
ć 

ce
n 

i s
ta

w
ek

 o
pł

at
. 

 
 4.

1.
 C

en
y 

i s
ta

w
ki

 o
pł

at
: 

M
ia

st
o 

G
dy

ni
a 

-
w

 u
ję

ci
u 

N
E

T
T

O
* 

 
L

.p
. 

 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
m

ie
si
ęc

zn
ej

  
za

 z
am

ów
io

ną
 m

oc
 c

ie
pl

ną
  

[z
ł/

M
W

] 

S
ta

w
ka

 o
pł

at
y 

za
 c

ie
pł

o 
 

[z
ł/

G
J]

 
1.

 
G

1 
8 

13
6,

62
 

55
,9

9 
2.

 
G

2 
7 

13
6,

71
 

51
,0

2 
3.

 
G

3 
10

 7
98

,7
0 

52
,4

0 
4.

 
G

4 
6 

62
7,

21
 

55
,2

9 

M
ia

st
o 

R
um

ia
 

-
w

 u
ję

ci
u 

N
E

T
T

O
* 

 
L

.p
. 

 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
m

ie
si
ęc

zn
ej

  
za

 z
am

ów
io

ną
 m

oc
 c

ie
pl

ną
  

[z
ł/

M
W

] 

S
ta

w
ka

 o
pł

at
y 

za
 c

ie
pł

o 
 

[z
ł/

G
J]

 
1.

 
R

u1
 

13
 3

72
,4

2 
56

,5
5 

 

M
ia

st
o 

R
ed

a 
- 

w
 u

ję
ci

u 
N

E
T

T
O

* 
C

en
a 

za
 z

am
ów

io
ną

 m
oc

 
ci

ep
ln
ą 

[z
ł/

M
W

] 

S
ta

w
ka

 o
pł

at
y 

st
ał

ej
  

za
 u

sł
ug

i p
rz

es
ył

ow
e 

[z
ł/

M
W

] 

L
.p

. 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

 
C

en
a 

ci
ep

ła
 

[z
ł/

G
J]

 

 
C

en
a 

no
śn

ik
a 

ci
ep

ła
 

[z
ł/

m
3 ] 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
zm

ie
nn

ej
 z

a 
us

łu
gi

 
pr

ze
sy

ło
w

e 
[z

ł/
G

J]
 

1.
 

R
e1

 
10

4 
14

5,
97

 
8 

67
8,

83
 

48
,5

5 
30

,3
5 

29
 9

66
,0

1 
2 

49
7,

17
 

12
,3

3 
 



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8941 — Poz. 1708

M
ia

st
o 

So
po

t 
- 

w
 u

ję
ci

u 
N

E
T

T
O

* 
C

en
a 

za
 z

am
ów

io
ną

 m
oc

 
ci

ep
ln
ą 

[z
ł/

M
W

] 

S
ta

w
ka

 o
pł

at
y 

st
ał

ej
  

za
 u

sł
ug

i p
rz

es
ył

ow
e 

[z
ł/

M
W

] 

L
.p

. 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

 
C

en
a 

ci
ep

ła
 

[z
ł/

G
J]

 

 
C

en
a 

no
śn

ik
a 

ci
ep

ła
 

[z
ł/

m
3 ] 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
zm

ie
nn

ej
 z

a 
us

łu
gi

 
pr

ze
sy

ło
w

e 
[z

ł/
G

J]
 

1.
 

S1
-O

X
 

13
9 

07
3,

81
 

11
 5

89
,4

8 
45

,4
5 

22
,3

1 
16

 0
95

,8
2 

1 
34

1,
32

 
10

,1
2 

2.
 

S1
-I

D
E

 
13

9 
07

3,
81

 
11

 5
89

,4
8 

45
,4

7 
22

,3
1 

22
 9

82
,8

9 
1 

91
5,

24
 

8,
83

 
3.

 
S1

-G
D

E
-d

e 
13

9 
07

3,
81

 
11

 5
89

,4
8 

45
,4

7  
22

,3
1 

39
 2

33
,3

5 
3 

26
9,

45
 

9,
78

 
4.

 
S3

 
55

 9
79

,9
7 

4 
66

5,
00

 
45

,2
9 

27
,8

8 
17

 3
31

,0
8 

1 
44

4,
26

 
7,

62
 

  -
 w

 u
ję

ci
u 

N
E

T
T

O
* 

 
L

.p
. 

 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
m

ie
si
ęc

zn
ej

 z
a 

za
m

ów
io

ną
 m

oc
 c

ie
pl

ną
 

ne
tto

 
[z

ł/
M

W
] 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
za

 
ci

ep
ło

 n
et

to
 

 
[z

ł/
G

J]
 

1.
 

S2
 

12
 5

03
,3

5 
62

,4
0 

2.
 

S4
 

12
 6

67
,5

5 
58

,3
0 

 

M
ia

st
o 

W
ej

he
ro

w
o 

 
- 

w
 u

ję
ci

u 
N

E
T

T
O

* 
C

en
a 

za
 z

am
ów

io
ną

 m
oc

 
ci

ep
ln
ą 

[z
ł/

M
W

] 
 

S
ta

w
ka

 o
pł

at
y 

st
ał

ej
  

za
 u

sł
ug

i p
rz

es
ył

ow
e 

 [
zł

/M
W

] 

L
.p

. 
S

ym
bo

l 
gr

up
y 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

 
C

en
a 

ci
ep

ła
 

[z
ł/

G
J]

 

 
C

en
a 

 n
oś

ni
ka

 
ci

ep
ła

 
[z

ł/
m

3 ] 
ro

cz
na

 
ra

ta
 

m
ie

si
ęc

zn
a 

 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
zm

ie
nn

ej
 z

a 
us

łu
gi

  
pr

ze
sy

ło
w

e 
 [

zł
/G

J]
 

1.
 

W
-O

X
 

61
 1

88
,1

3 
5 

09
9,

01
 

25
,9

9 
33

,8
4 

10
 9

37
,6

8 
91

1,
47

 
4,

40
 

2.
 

W
-I

D
E

 
61

 1
88

,1
3 

5 
09

9,
01

 
25

,9
9 

33
,8

4 
19

 9
32

,2
3 

1 
66

1,
02

 
11

,4
4 

3.
 

W
-G

D
E

-d
e 

61
 1

88
,1

3 
5 

09
9,

01
 

25
,9

9 
33

,8
4 

32
 1

72
,8

6 
2 

68
1,

07
 

12
,9

8 
4.

 
W

-G
D

E
-o

x 
61

 1
88

,1
3 

5 
09

9,
01

 
25

,9
9 

33
,8

4 
17

 7
21

,2
5 

1 
47

6,
77

 
9,

28
 



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8942 — Poz. 1708

M
ia

st
o 

G
dy

ni
a,

 R
um

ia
 i 

G
m

in
a 

K
os

ak
ow

o 
-

w
 u

ję
ci

u 
N

E
T

T
O

* 
 

St
aw

ka
 o

pł
at

y 
st

ał
ej

 z
a 

us
łu

gi
 p

rz
es

ył
ow

e 
[z

ł/
M

W
] 

 
L

.p
. 

 
S

ym
bo

l g
ru

py
 

ro
cz

na
 

ra
ta

 
m

ie
si
ęc

zn
a 

 
St

aw
ka

 o
pł

at
y 

zm
ie

nn
ej

 z
a 

us
łu

gi
 

pr
ze

sy
ło

w
e 

[z
ł/

G
J]

 
1.

 
P

W
-O

X
 

25
 7

23
,0

0 
2 

14
3,

58
 

11
,0

5 
2.

 
P

W
-I

D
E

 
36

 1
62

,1
7 

3 
01

3,
51

 
14

,7
0 

3.
 

P
W

-G
D

E
-d

e 
52

 3
14

,1
4 

4 
35

9,
51

 
15

,5
0 

4.
 

P
W

-G
D

E
-o

e 
46

 8
14

,1
2 

3 
90

1,
18

 
15

,7
6 

5.
 

P
W

-G
D

E
-o

x 
36

 9
88

,9
2 

3 
08

2,
41

 
12

,7
8 

6.
 

P
W

-G
O

E
-d

e 
50

 3
16

,3
4 

4 
19

3,
03

 
14

,6
7 

  
* 

U
st

al
on

e 
w

 ta
ry

fi
e 

ce
ny

 i 
st

aw
ki

 o
pł

at
 n

ie
 z

aw
ie

ra
ją

 p
od

at
ku

 o
d 

to
w

ar
ów

 i 
us

łu
g 

(V
A

T
).

 P
od

at
ek

 V
A

T
 n

al
ic

za
 s

ię
 z

go
dn

ie
  

z 
ob

ow
ią

zu
ją

cy
m

i p
rz

ep
is

am
i 

 
O

db
io

rc
y 

z 
gr

up
 ta

ry
fo

w
yc

h 
 P

W
  b
ęd
ą 

do
da

tk
ow

o 
ob

ci
ąż

an
i z

a 
za

m
ów

io
ną

 m
oc

 c
ie

pl
ną

, c
ie

pł
o 

i n
oś

ni
k 

ci
ep

ła
 w

ed
łu

g 
ce

n 
za

w
ar

ty
ch

 w
 ta

ry
fi

e 
dl

a 
ci

ep
ła

, z
at

w
ie

rd
zo

ne
j 

dl
a 

E
le

kt
ro

ci
ep

ło
w

ni
 W

yb
rz

eż
e 

S.
A

.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 80 — 8943 — Poz. 1708

 
4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 
 
 

Do niżej wymienionych stawek opłat zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

Stawka netto ( zł / mb ) 

L.p. 
Średnica 
przyłącza 

Przyłącze z rur 
preizolowanych 
wraz z robotami 

ziemnymi (odkład 
stały, wykopy 

umocnione, zasypka 
gruntem 

piaszczystym)  
i instalacjami. 

Przyłącze z rur 
preizolowanych wraz 
 z robotami ziemnymi 

 (odkład stały, 
wykopy umocnione, 

zasypka gruntem 
piaszczystym)  
instalacjami, 

odtworzeniem 
nawierzchni 

drogowych i małej 
architektury. 

Przyłącze z rur 
preizolowanych wraz 
z robotami ziemnymi 

 (odkład stały, 
wykopy umocnione, 

zasypka gruntem 
piaszczystym)  
instalacjami, 

odtworzeniem 
nawierzchni 

drogowych i małej 
architektury oraz 

usunięciem kolizji z 
uzbrojeniem 
podziemnym. 

1. 2 * DN 25 mm 172,55 243,98 288,75 

2. 2 * DN 32 mm 176,70 248,13 292,89 

3. 2 * DN 40 mm 180,33 251,76 296,53 

4. 2 * DN 50 mm 197,36 268,80 313,56 

5. 2 * DN 65 mm 206,80 278,24 323,00 

6. 2 * DN 80 mm 237,90 309,34 354,10 

7. 2 * DN 100 mm 239,67 372,82 408,72 

8. 2 * DN 125 mm 273,60 409,07 444,51 

9. 2 * DN 150 mm 334,49 453,19 488,63 

10. 2 * DN 200 mm 488,39 607,09 642,53 
 
Odbiorcom, którzy samodzielnie przygotowują dokumentację projektową przysługuje bonifikata do 
stawki taryfowej w wysokości 7%. 

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są 

stosowane przy zachowaniu standardów jakościo-

wych obsługi odbiorców, które zostały określone w 

rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

a. niedotrzymania przez OPEC - Gdynia standardów 

jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzyma-

nia przez odbiorców warunków umowy,

b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d. nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postano-

wienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia 

taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

OPEC - Gdynia wprowadza do stosowania ceny i 

stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej 

niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 

jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Pomorskiego.

PROKURENT SPÓŁKI

Dyrektor Finansowy

Jerzy Łuć
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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2011

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie miasta Sopotu i tere-

nie miasta Gdańska

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycz-

nia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 306, z 2010 r. Nr 40, 

poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) zarządza się, co 

następuje:

§ 1

W związku z planowanymi na terenie miasta Sopotu i 

miasta Gdańska spotkaniami w ramach Przewodnictwa 

Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej wpro-

wadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 października 2002 r. 

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U 

nr 199, poz. 1671, z późn. zm.1).

§ 2

Zakaz, o którym mowa § 1 obowiązuje:

1. na terenie miasta Sopotu w dniach: 4-8 lipca 2011 

r., 10-12 lipca 2011 r., 14-19 lipca 2011 r., 22 lipca 

2011 r., 24-26 lipca 2011 r., 28-29 lipca 2011 r., 2-3 

września 2011 r., 5-6 września 2011 r. i obejmuje 

ulice: Władysława Łokietka, Władysława IV, 3 Maja, 

Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Wojska 

Polskiego, Plac Zdrojowy, Mariana Mokwy, Jakuba 

Goyki, Jana Haffnera, Aleksandra Majkowskiego, 

Morska, Floriana Ceynowy, Helska, Tadeusza 

Kościuszki, Jana Sobieskiego, Podjazd, Dworcowa.

2. na terenie miasta Gdańska:

1) w dniach: 5 lipca 2011 r., 11 lipca 2011 r., 15 lipca 

2011 r., 28 lipca 2011 r., 2 września 2011 r., 5 wrze-

śnia 2011 r., 15-18 września 2011 r. i obejmuje ulice: 

Jana z Kolna, Doki, Wałowa, Gazownicza, Lisia 

Grobla;

2) w dniach 7-8 lipca 2011 r., 18 lipca 2011 r., 2 wrze-

śnia 2011 r., 5 września 2011r., 15-18 września 2011 

r. i obejmuje ulice: Ołowianka, Szafarnia, Angielska 

Grobla, Na Stępce;

3) w dniach 18 lipca 2011 r., 21 lipca 2011 r., 25 lipca 

2011 r., 28 lipca 2011 r., 2 września 2011 r., 5 wrze-

śnia 2011 r., 15-18 września 2011r. i obejmuje ulicę 

Wały Jagiellońskie od ulicy Podwale Przedmiejskie 

do ulicy Hucisko oraz ulice:

 Kotwiczników, Słodowników, Zbytki, Ogarna, Targ 

Węglowy, Targ Drzewny, Długa, Długi Targ, Piwna, 

św. Ducha, Szeroka, Świętojańska, Straganiar-

ska, Podwale Staromiejskie, Pańska, Lawendowa, 

Grobla I, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Targ Rybny, 

Grodzka, Wartka, Podwale Przedmiejskie, Okopo-

wa.

§ 3

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, 

pogotowia technicznego, jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego 

oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony 

przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, 

humanitarnych, usuwania klęsk żywiołowych, 

usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji 

technicznych niezbędnych dla funkcjonowania 

placówek szpitalnych;

4) pojazdów używanych do przewozu paliwa w związku z 

niezbędnym utrzymaniem ciągłości świadczenia usług 

przez stacje paliw pracujące w ruchu ciągłym.

§ 4

Osoby naruszające zakaz określony w § 1 podlegają 

karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach okre-

ślonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-

czeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.2).

§ 5

Wykonanie rozporządzenie powierza się Komendanto-

wi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku oraz Pomorskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch 

dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i pod-

lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962, Nr 173, poz. 1808, z 

2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 249, 

poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152 poz. 

1017 i 1018, Nr 255, poz. 1466.

Poz. 1709
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