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 UCHWAŁA Nr XXV/359/2010
Rady Gminy Przodkowo
 z dnia 15 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, 
części działki nr 32 w gminie Przodkowo.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 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 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w 
zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 20, art. 29 i art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
uchwala się, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy 
Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 2009 
roku. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, części 
działki nr 32 w gminie Przodkowo zwanej dalej „zmianą 
planu”, obejmującą fragment wsi Warzenko w obszarze 
ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 
XVI/253/2008 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Warzenko, części działki nr 32 w gminie 
Przodkowo dotyczącą zmiany zapisów dotyczących ustaleń 
planu na terenie działek od 32/1 do 32/12 w Warzenku.

§ 2

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia 
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi),

2) dostępność drogowa - należy przez to rozumieć bez-
pośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp do 
niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz – określonych w ustaleniach 
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń 
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych 
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie sta-
nowią inaczej,

4) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, 
z wyłączeniem: powierzchni, które nie są zamknięte lecz 
mogą być ograniczone elementami budowlanymi (np. 

Poz. 1413

balustradami, osłonami zabezpieczającymi, poręczami) 
i nie są przykryte (np. balkony, tarasy) oraz powierzchni 
elementów drugorzędnych (np. schodów i pochylni 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz) 
do powierzchni działki,

5) wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kaleni-
cy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez 
masztów odgromnikowych, anten i kominów,

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe – dachy skła-
dające się z kilku dwuspadowych lub wielospadowych 
połaci o takich samych spadkach, które zajmują po-
wierzchnię minimum 70% powierzchni rzutu budynku 
(zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych lub wie-
lospadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, 
tarasów itp.),

7) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

§ 3

  Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów 
użyte w niniejszym planie: MN - Tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz 
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— w obrębie 1 nieruchomości dopuszcza się lokali-

zację do dwóch lokali mieszkalnych
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli 

związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicz-

nej
— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja obiektów służących reklamie (z wyjąt-

kiem billboardów)
— lokalizacja garaży, budynków gospodarczych, wiat 

itp.
— dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych 

związanych z zawodem właścicieli (lekarz, adwo-
kat, architekt, krawiec itp.) o maksymalnej liczbie 
zatrudnionych 2 osoby. Powierzchnia usług do 
100m2.

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— lokalizacja warsztatów usług samochodowych, 

mechanicznych, elektrycznych, stolarni itp.

§ 4

  Ustala się trzy tereny oznaczone symbolem cyfrowym 
od 01 do 04. Ustalenia planu są następujące:
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1. NUMER 01 POWIERZCHNIA 0,75 ha
2. FUNKCJA MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zachowanie istniej cych 

podzia ów na dzia ki
ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 3.
Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8 

4. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci 6,0m od linii 

rozgraniczaj cej z drog  wewn trzn  03-KDW i drogi lokalnej 04-KD 
2) wielko  powierzchni 
zabudowy 
w stosunku do 
powierzchni dzia ki: 

maksymalnie 30% 

3) minimalny procent 
powierzchni biologicznie 
czynnej: 

50

4) intensywno
zabudowy: 

30%

5) wysoko  zabudowy: maksymalnie 9,0m – dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna 
w poddaszu , wysoko  posadzki parteru do 0,5 m od poziomu 
terenu przy wej ciu do budynku , dopuszcza si  podpiwniczenie 
budynku 

6) kszta t dachu: dachy dwuspadowe, o nachyleniupo aci dachowychok.35-45stopni , 
dopuszcza si  dachy pó p askienachylenieok. 22 stopnina wysokiej 
ciancekolankowejo wys. ok. 1,20 m do 1,80 m 

7) wielko  terenu: zachowanie istniej cych podzia ów- 6 dzia ek
ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI5.
Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

z drogi gminnej, dz. nr 42, 1) dost pno  drogowa 
dla terenu: 

01-MN
z drogi wewn trznej -03-KDW (dz. nr 32/12) 

do realizacji na terenie: 2) parkingi 
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 

3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej 
4) odprowadzenie 
cieków komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego,5) odprowadzenie wód 
opadowych : wody z powierzchni utwardzonych o powierzchni powy ej 50m2

w obr bie 1 nieruchomo ci nale y podczy ci  w stopniu okre lonym 
w przepisach odr bnych 

6) zaopatrzenie w energi
elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 
8) zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych 
9) gospodarka odpadami: wywóz na sk adowisko odpadów 

6.

10) planowane 
urz dzenia i sieci 
magistralne: 

nie ustala si

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

7.

Nie dotyczy 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY8.
przyjmuje si  poziom ha asu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow
jednorodzinn
ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH9.
Nie dotyczy 

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
FRAGMENTU WSI WARZENKO – DZIAŁKI 32/1 – 32/12
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SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU10.
dopuszcza si  odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej 
USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI

11.

Nie dotyczy 
STAWKA PROCENTOWA12.

15%
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

13.

Nie dotyczy 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH U YTKOWANIU
1) dopuszcza si  budow  gara y wolnostoj cych zlokalizowanych w tylnej cz ci dzia ek
o powierzchni zabudowy do 70m 2

2) dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c , zakaz 
stosowania ogrodze  prefabrykowanych elbetowych 

14.

3) dopuszcza si lokalizacje obiektóws u cych reklamie ireklam wbudowanych / 
z wyj tkiembillbordów/. 
ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
1) teren po o ony w zasi gu strefy ochronnej g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 111 
„Subniecka Gda ska”
2) zaleca si  stosowanie dachów w kolorze czerwonym lub br zowym z dopuszczeniem 
dachówgrafitowych 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 
pó niejszego wykorzystania 

15.

4) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnej do utwardzenia drogi dojazdowej do 
budynków i miejsc postojowych na dzia kach 

1. NUMER 02 POWIERZCHNIA 0,67 ha
2. FUNKCJA MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zachowanie istniej cych 

podzia ów na dzia ki
ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 3.
Stosuje si  zasady okre lone w pkt. 4, 8 

4. ZASADY KSZTA TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odleg o ci 6,0m od linii 

rozgraniczaj cej z drog  wewn trzn  03-KDW i drogi lokalnej 04-KD 
2) wielko  powierzchni 
zabudowy 
w stosunku do 
powierzchni dzia ki: 

maksymalnie 30% 

3) minimalny procent 
powierzchni biologicznie 
czynnej: 

50

4) intensywno
zabudowy: 

30%

5) wysoko  zabudowy: maksymalnie 9,0m – dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna 
w poddaszu , wysoko  posadzki parteru do 0,5 m od poziomu 
terenu przy wej ciu do budynku , dopuszcza si  podpiwniczenie 
budynku 
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6) kszta t dachu: dachy dwuspadowe, o nachyleniupo aci dachowychok.35-45stopni , 
dopuszcza si  dachy pó p askienachylenieok. 22 stopnina wysokiej 
ciancekolankowejo wys. ok. 1,20 m do 1,80 m 

7) wielko  terenu: zachowanie istniej cych podzia ów- 6 dzia ek
ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI5.
Nie ustala si
ZASADY DOTYCZ CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

z drogi gminnej, dz. nr 42, 1) dost pno  drogowa 
dla terenu: 

01-MN
z drogi wewn trznej -03-KDW (dz. nr 32/12) 

do realizacji na terenie: 2) parkingi 
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie 

3) zaopatrzenie w wod : z sieci wodoci gowej 
4) odprowadzenie 
cieków komunalnych: 

do kanalizacji sanitarnej 

zagospodarowanie na terenie lub do uk adu odwadniaj cego,5) odprowadzenie wód 
opadowych: wody z powierzchni utwardzonych o powierzchni powy ej 50m2

w obr bie 1 nieruchomo ci nale y podczy ci  w stopniu okre lonym 
w przepisach odr bnych 

6) zaopatrzenie w energi
elektryczn :

z sieci elektroenergetycznej 

5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 
6) zaopatrzenie w ciep o: z niskoemisyjnych róde  lokalnych 
9) gospodarka odpadami: wywóz na sk adowisko odpadów 

6.

10) planowane 
urz dzenia i sieci 
magistralne: 

nie ustala si

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

7.

Nie dotyczy 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY8.
przyjmuje si  poziom ha asu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow
jednorodzinn
ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH9.
Nie dotyczy 
SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU10.
dopuszcza si  odprowadzenie cieków do zbiorników bezodp ywowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej 
USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB REKULTYWACJI

11.

Nie dotyczy 
STAWKA PROCENTOWA12.

15%
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

13.

Nie dotyczy 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH U YTKOWANIU
1) dopuszcza si  budow  gara y wolnostoj cych zlokalizowanych w tylnej cz ci dzia ek
o powierzchni zabudowy do 70m 2

2) dopuszcza si  wszelkie formy ma ej architektury zwi zanej z funkcj  wiod c , zakaz 
stosowania ogrodze  prefabrykowanych elbetowych 

14.

3) dopuszcza si lokalizacje obiektóws u cych reklamie ireklam wbudowanych / 
z wyj tkiembillbordów/.

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH
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1) teren po o ony w zasi gu strefy ochronnej g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 111 
„Subniecka Gda ska”
2) zaleca si  stosowanie dachów w kolorze czerwonym lub br zowym z dopuszczeniem dachów 
grafitowych 
3) zaleca si  gromadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 
pó niejszego wykorzystania 
4) zaleca si  stosowanie nawierzchni pó przepuszczalnej do utwardzenia drogi dojazdowej do 
budynków i miejsc postojowych na dzia kach 

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
FRAGMENTU WSI WARZENKO – DZIAŁKI 32/1 – 32/12

1. NUMER 03 POWIERZCHNIA 0,15ha

KLASA I NAZWAULICY2.
oznaczenie KDW Droga wewn trzna
PARAMETRYI WYPOSA ENIE
1)szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych: 

jak na rysunku planu, nie mniej ni  10,0m 

2)pr dko  projektowa: 30 km/h 
3)przekrój: jedna jezdnia , dwa pasy ruchu lubprzekrój 

jednoprzestrzenny 
4)dost pno  do terenów 
przyleg ych: 

bez ogranicze

3.

5)wyposa enie: chodnik lub chodniki 
POWI ZANIA Z UK ADEM ZEWN TRZNYM4.
Poprzez skrzy owanie z drog  lokaln , dz. nr 42 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ

5.

Nie dotyczy 
ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY6.
Stosuje si  zasady ogólne 
USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ CEJ ZABUDOWY
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE  LUB 
REKULTYWACJI

7.

Nie dotyczy 
SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU8.
Nie ustala si
ZASADY KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma a architektura: wyklucza si
2) no niki reklamowe: wyklucza si
3) tymczasowe obiekty us ugowo-
handlowe:

wyklucza si

4) urz dzenia techniczne: dopuszcza si

9.

5) ziele : dopuszcza si
STAWKA PROCENTOWA10.
Nie dotyczy 
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODR BNYCH PRZEPISÓW

11.

Nie dotyczy 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH U YTKOWANIU

12.

Nie ustala si
13. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B D CE PODSTAW  WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH
1)Zaleca si  nawierzchni  pó przepuszczaln
2)teren po o ony w zasi gu strefy ochronnej g ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 
111 „Subniecka Gda ska” 
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§ 5

  Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej 
integralną części jest: 
1. Część graiczna - rysunek zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, części 
działki nr 32 w gminie Przodkowo (dz. od 32/1 do 32/12) 
w skali 1: 100 (załącznik nr 1),

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (załącznik nr 2),

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich inansowania (załącznik nr 3).

§ 6

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do:
1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Gminy Przodkowo.

§ 7

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady 
Franciszek Rzeszewicz

Poz. 1413
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/359/2010
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79 — 8974 —

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/359/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 22 grudnia 2009 roku do 12 stycznia 2010 roku 
uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/359/2010
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 15 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich inansowania
Plan nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy.

Poz. 1413, 1414, 1415
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 z dnia 13 maja 2010 r. 
Nr WCC/250-ZTO-B/301/W/OGD/2010/RS

  W dniu 13 maja 2010 r. na wniosek przedsiębiorcy: 
Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o. o. z 
siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki (Prezes URE), postanowił zmienić ww. 
Przedsiębiorcy przedmiot i zakres działalności, określony 
w koncesji na wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
  Decyzją z dnia 9 października 1998 r. Nr WCC/250/301/U/
OT-7/98/DL (zmienioną późniejszymi decyzjami) udzielono 
Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 
30 października 2025 r. określając jednocześnie w punkcie 
1 decyzji Przedmiot i zakres działalności.
  Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem 
o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego 
w ww. koncesji, w związku z likwidacją kotłowni zlokali-
zowanej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20 
o mocy zainstalowanej 0,252 MW, w której ciepło wytwa-
rzane było z koksu i węgla kamiennego w jednym kotle 
wodnym. Ponadto Koncesjonariusz dokonał modernizacji 
dwóch kotłowni zlokalizowanych w Starogardzie Gdań-
skim, tj. przy ul. Skarszewskiej 11 i przy ul. Skarszewskiej 
12, polegającej na likwidacji kotłów wodnych, w których 
ciepło wytwarzane było z koksu i węgla kamiennego (o 
łącznej mocy zainstalowanej 1,556 MW) oraz zamonto-
waniu kotłów opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 

zainstalowanej odpowiednio 0,470 MW i 0,108 MW. Tym 
samym, po uwzględnieniu wniosku Przedsiębiorcy, zain-
stalowana moc cieplna w Przedsiębiorstwie zmniejszyła 
się z 68,148 MW do 66,918 MW, tj. o 1,230 MW.
  Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 30 
ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia  
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.), Prezes URE postanowił zmienić 
przedmiotową koncesję decyzją z dnia 13 maja 2010 r. Nr 
WCC/250-ZTO-B/301/W/OGD/2010/RS w zakresie wniosko-
wanym przez Przedsiębiorcę.

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Północnego Oddziału

Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą

w Gdańsku
Mirosława Szatybełko - Połom

Gdańsk, dnia 13 maja 2010 r.
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INFORMACJA Nr 1
Wójta Gminy Lichnowy
 z dnia 31 marca 2010 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobi mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Lichnowy.

Za cznik nr 1
do Informacji nr 1 
Wójta Gminy Lichnowy 
z dnia 31 marca 2010 r. 

I pó rocze  

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni u ytkowej
Budynek wybudowany w latach, przy uwzgl dnieniu jego stanu 

technicznego 
do 1918 r. 1919 - 1945 1946 - 1970 1971 - 2002 po 2002 r. 

Powierzchnia
lokalu 

Standard
lokalu 

z y* dobry z y* dobry z y* dobry z y* dobry z y* dobry


