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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/40/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRE-

SIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY do zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 
wsi do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Cen-
trum (uchwała nr VI/74/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia  
12 czerwca 2007 r.)
Rada Gminy w Stężycy po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi 
Stężyca – Stężyca Centrum (uchwała nr VI/74/2007 Rady 
Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r.), rozstrzyga co 
następuje:
1. Na terenie zmiany planu nie znajdują się drogi prze-

strzenie publiczne, które są własnością gminy lub po-
winny zostać przejęte na własność gminy jako tereny 
publiczne.

2. Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytułu 
wykupu i uzbrojenia terenu.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 
80 poz 717 z 2003r. art. 20.1) rozstrzygnięcie w sprawie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, jest załącznikiem do 
uchwały do zmiany Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca 
Centrum (uchwała nr VI/74/2007 Rady Gminy Stężyca z 
dnia 12 czerwca 2007 r.)

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/40/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG do zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 
wsi Stężyca – Stężyca Centrum (uchwała nr VI/74/2007 
Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r.)
Rada Gminy w Stężycy po zapoznaniu się z dokumentacją 
formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (uchwała  
nr VI/74/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca  
2007 r.) rozstrzyga co następuje:

1) Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 
zmiany MPZP zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca 
– Stężyca Centrum (uchwała nr VI/74/2007 Rady 
Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r.) oraz w 
terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi 
tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu 
Planu do publicznego wglądu do Urzędu gminy w 
Stężycy nie wpłynął ani jeden wniosek, który można 
zakwaliikować jako uwagi.

2) Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. 
Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art. 11 pkt 11,12 oraz 
art. 12 pkt 1. rozstrzygnięcie późniejszymi zmianami) 
rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest za-
łącznikiem do uchwały o uchwaleniu zmiany MPZP 
dla zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca 
Centrum (uchwała nr VI/74/2007 Rady Gminy Stężyca 
z dnia 12 czerwca 2007 r.)
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 UCHWAŁA Nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca

 z dnia 31 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły, w gminie Stężyca.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010, Nr 24, poz 
124, Nr 75, poz 474, Nr 106, poz 675, Nr 119, poz. 804,Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155 poz. 1043) i 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. 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 Stężyca, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca 
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr V/51/2007r, z dnia 20 marca 2007r.
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Potuły w gminie Stężyca - uchwala się 
zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla obrębu geodezyjnego Potuły w gminie 
Stężyca, obejmujący obszar o powierzchni ok. 565,18 
ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały – jako tekst i rysunki jednolite;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) Części tekstowej – ustaleń planu;
2) Części graicznej – rysunku planu w skali 1:5000 - 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) Części graicznej – rysunków planu w skali 1:1000 

- stanowiącego załączniki nr 5, 7, 8 do uchwały;
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nie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy 
dla poszczególnych wydzielonych stref i obszarów 
zawarte zostały w § 4.;

7. Wyjaśnienie pojęć:
1) budynek główny– budynek o dominującej formie i 

funkcji znajdujący się zwykle od frontu działki;
2) budynek pomocniczy– budynek, w którym znajdują 

się funkcje uzupełniające lub budynek gospodarczy, 
garażowy;

3) funkcja podstawowa– funkcja zajmująca co najmniej 
60% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich bu-
dynków znajdujących się na danej nieruchomości;

4) funkcja uzupełniająca- należy przez to rozumieć 
inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynków 
związana z przeznaczeniem uzupełniającym nie może 
przekraczać 40% powierzchni użytkowej wszystkich 
budynków na danej nieruchomości;

5) funkcja tymczasowa– funkcja, którą można wpro-
wadzić na teren do czasu realizacji funkcji obowią-
zujących. Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji 
istniejących na danym terenie przed wprowadzeniem 
ustaleń planu;

6) powierzchnia zabudowy- stosunek (w procentach), 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na działce, do powierzchni działki 
budowlanej;

7) powierzchnia utwardzona– trwałe utwardzenia tere-
nu w postaci placów, parkingów, dojazdów i ścieżek 
itp. przedstawionych w procentach w stosunku do 
powierzchni całej działki budowlanej;

8) obowiązująca linia zabudowy– oznacza konieczność 
zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej 
linii, z możliwością cofnięcia pozostałej części pierzei, 
przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku 
jak: balkon, okap, wykusze;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy– oznacza maksy-
malne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku 
z możliwością wycofania budynku w głąb działki; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

10) przestrzeń publiczna- teren wyznaczony ustaleniami 
planu, przewidziany do realizacji celów publicznych, 
ogólnodostępny;

11) strefa– wydzielony obszar którego wyróżniającą 
cechą są obostrzenia wynikające z przepisów 
szczególnych lub warunki dotyczące funkcji lub 
zabudowy np. strefa centrum zabudowy, strefa za-
budowy rozproszonej itp. Strefa podzielona jest na 
mniejsze jednostki, odpowiednio ponumerowane, 
gdzie pierwsza cyfra oznacza numer strefy, druga 
numer terenu urbanistycznego, trzecia numer jed-
nostki urbanistycznej;

12) teren urbanistyczny–teren o czytelnej funkcji 
podstawowej, który jest podzielony na mniejsze 
jednostki urbanistyczne;

13) jednostka urbanistyczna– najmniejszy wydzielony 
obszar o jednorodnej funkcji i sposobie zagospo-
darowania terenu dla którego obowiązują takie 
same nakazy i zakazy, opisany tym samym nume-
rem gdzie ostatnia liczba oznacza numer jednostki 
urbanistycznej;

14) wysokość zabudowy– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – nie dotyczy masztów i urządzeń tele-
komunikacji;

8. Następujące oznaczenia graiczne na rysunku planu, 
tzn. na załącznikach, są obowiązujące:

4) Części graicznej – rysunków planu w skali 1:2000 
– stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 
do uchwały;

5) Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – za-
łącznik tekstowy nr 13;

6) Z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objęte-
go zadaniami własnymi – załącznik tekstowy nr 14;

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 5 podsta-
wowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych liniami 
rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami (1. do 5.):
1) Strefa 1. - Strefa leśna;
2) Strefa 2.– Strefa rolna;
3) Strefa 3. – Strefa zwartej zabudowy;
4) Strefa 4. – Strefa rekreacyjna;
5) Strefa 5. – Linowe tereny obsługi komunikacji i in-

frastruktury;
2. Dopuszczono w każdej ze stref, podział na mniejsze ob-

szary: tereny urbanistyczne lub jednostki urbanistyczne, 
rozgraniczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
odpowiednimi symbolami cyfrowymi, w których pierw-
sza cyfra oznacza numer strefy, druga – numer terenu 
urbanistycznego, natomiast trzecia - numer jednostki 
urbanistycznej;

3. Teren urbanistyczny lub jednostkę urbanistyczną sta-
nowią obszary wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
w obrębie, których obowiązują te same zasady zago-
spodarowania pod określoną grupę funkcji, oznaczoną 
literami i cyframi;

4. Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod drogi 
dzieląc je na: publiczne (pierwszy symbol - KD) i we-
wnętrzne - symbol KDW oraz przypisując im odrębną 
dla poszczególnych rodzajów dróg numery;

5. Oznaczenia użyte w tekście i na załączniku graicz-
nym:
  1) ZL - tereny leśne;
  2) ZP - tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym 

nieużytki, tereny podmokłe, zakrzaczenia, dopusz-
cza się zagospodarowanie części terenu w postaci 
zbiornika retencyjnego i innych urządzeń infrastruk-
tury;

  3) Ws - tereny wód powierzchniowych, stojących 
lub płynących: jeziora, oczka wodne, cieki, rowy 
melioracyjne;

  4) R - tereny produkcji rolnej;
  5) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych;
  6) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-

nej, wolnostojącej;
  7) MR - tereny zabudowy rekreacyjnej, indywidual-

nej;
  8) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej;

  9) U,MN- tereny zabudowy usługowej i/lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

10) UT - tereny usług turystyki i rekreacji w tym pensjo-
naty, ośrodki wypoczynkowe, SPA, stanice wodne 
itp. oraz zespoły apartamentowe, pola kampingowe 
i namiotowe;

11) E - tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do 
obsługi sieci energetycznej w tym linie napowietrz-
ne, kablowe stacje transformatorowe;

12) KD - tereny dróg publicznych, tereny obszarów 
komunikacyjnych;

13) KDW - tereny dróg wewnętrznych;
6. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określe-
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rowania form zabudowy lub też przekształcenia tej 
zabudowy, zgodne z historycznym charakterem 
zabudowy wsi;

d) wskazuje się, że na terenach objętych ochroną 
należy dążyć do uzupełniania brakującej zabudo-
wy w miejscach jej historycznego występowania, 
z zachowaniem historycznych linii zabudowy, 
skali, gabarytów, usytuowania i formy dachu, 
kształtowanych w nawiązaniu do przekazów hi-
storycznych, a w przypadku ich braku w oparciu o 
analogie; nadto w zabudowie tej należy w sposób 
harmonijny łączyć tradycję ze współczesnością;

e) wskazuje się, że na terenach objętych ochroną 
budynki o historycznych wartościach architekto-
nicznych należy poddać rewaloryzacji, prowadząc 
w nich remonty kapitalne lub doraźne, z posza-
nowaniem historycznej formy architektonicznej, 
skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i 
drzwiowej;

f) na terenach objętych ochroną rozbiórki budynków 
o wartościach historycznych dopuszcza się w sy-
tuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem 
zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia 
lub mienia ludzkiego, potwierdzonym opinią o 
stanie zachowania, wykonaną przez osoby posia-
dające stosowne uprawnienia do wykonywania 
takich opinii oraz po wykonaniu inwentaryzacji 
architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki 
obiektu;

g) zakłada się projektowanie nowej zabudowy o 
dobrym standardzie materiałowym i techno-
logicznym, przy użyciu tradycyjnych metod i 
materiałów; ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych według dokumentacji typowej i 
powtarzalnej;

h) historyczne założenia zieleni, w tym parki, na 
terenie objętym strefą obejmuje się ochroną 
konserwatorską w ich historycznych granicach;

i)  na terenie objętym ochroną zaleca się by elementy 
małej architektury oraz elementy wystroju wnętrz 
przestrzennych dostosować do zabytkowego cha-
rakteru tych wnętrz;

5) Dla obiektów objętych ochroną konserwatorską 
pojedynczych jak również znajdujących się w streie 
ochrony zespołu ruralistycznego wsi Potuły wpro-
wadza się wymóg uzgadniania określonych działań 
z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków;

2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
1) Część obszaru leży w granicach Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego (zgodnie z załącznikiem graicznym 
nr 1);

2) Pozostały obszar leży w granicach otuliny Kaszub-
skiego Parku Krajobrazowego;

3) Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
oraz jego otuliny należy stosować zakazy i nakazy 
ustalone w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego 
nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r. „W sprawie Kaszub-
skiego Parku Krajobrazowego” (Dz. U. Nr 58 z dnia 
16 czerwca 2006 r., poz. 1191) oraz w Planie Ochrony 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w tym zakaz:
a) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca-

jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac ziemnych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwuskokowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych;

1) Dla załącznika nr 1:
a) granice obszaru opracowania planu;
b) granice stref;
c) granice obszarów chronionych;
d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu i różnych zasadach zagospodarowania;
e) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;
f) linie zabudowy;
g) strefy zakazu zabudowy wyłączając urządzenia 

telekomunikacji opisane w § 3 pkt 4. ppkt 6;
2) Dla załączników od nr 2- 12:

a) granice terenów o różnym sposobie użytkowa-
nia;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania;

c) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-
nych;

d) linie zabudowy;
e) strefy zakazu zabudowy wyłączając urządzenia 

telekomunikacji opisane w § 3 pkt 4. ppkt 6);

§ 3

  USTALENIA OGÓLNE

1. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO:
1) Dla stanowisk płaskich ustanowione są strefy arche-

ologicznej ochrony konserwatorskiej (ich zasięg zob-
razowano na załączniku graicznym nr 1 do uchwały). 
Dla obiektów archeologicznych i ich stref ochrony 
obowiązuje wymóg uzyskania opinii Muzeum Arche-
ologicznego w Gdańsku. W streie, dla wszystkich 
inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje zakaz 
jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku, który każdorazowo określi inwestorowi, 
w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do 
wykonania badań ratowniczych wyprzedzających 
proces zainwestowania terenu;

2) Stanowiska archeologiczne o własnej formie kra-
jobrazowej – podlegają one trwałej ochronie i bez-
względnemu zachowaniu, a tym samym tereny przez 
nie zajmowane są wyłączone z pod jakiegokolwiek 
zagospodarowania (np. parcelacja, zabudowa itp.);

3) Na obszarze planu znajdują się małe elementy sa-
kralne (kapliczki i krzyże przydrożne), które należy 
zachować i poddawać sukcesywnej rewaloryzacji;

4) Ustala się ochronę układu ruralistycznego wsi Potuły 
(jego granice określono na załączniku nr 1 i 2 do 
uchwały). Ustala się następujące zasady ochrony:
a) ochronie konserwatorskiej poddaje się historyczną 

kompozycję przestrzenną, historyczne podziały 
katastralne, historyczną nawierzchnię, historyczny 
układ zabudowy, historyczną zieleń komponowa-
ną oraz historyczne budynki oraz inne elementy o 
wartościach historycznych, zachowane zarówno 
w części nadziemnej, jak i podziemnej;

b) wskazuje się, że w zagospodarowywaniu terenów 
objętych ochroną należy uwzględniać historycz-
ną formy zagospodarowania, zaś w przypadku 
wprowadzenia nowej zabudowy należy ją pod 
względem linii zabudowy, skali, gabarytów, usy-
tuowania i formy dachu kształtować w nawiązaniu 
do tradycji historycznych;

c) wskazuje się, że należy doprowadzić do rewalory-
zacji terenów objętych ochroną, powodując usu-
nięcie elementów szpecących poprzez likwidację 
obcych historycznemu charakterowi zagospoda-
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  8) Ochronie podlegają wszystkie zadrzewienia śród-
polne, oczka wodne i tereny podmokłe;

  9) Planowane zagospodarowanie terenu nie może 
trwale zmieniać stosunków wodnych na obszarze 
objętym planem i terenach przyległych;

10) Wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą muszą zawierać się w 
granicach własności nieruchomości;

11) Podczas realizacji ustaleń powyższego planu miej-
scowego należy uwzględnić przepisy dotyczące 
ochrony gatunkowej zawarte w: Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w spra-
wie gatunków dziko występujących roślin objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) 
oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z dnia 2003 r., Nr 
106, poz. 1002, ze zmianami);

12) Na obszarze planu wyznaczono elementy ochro-
ny krajobrazu kulturowego: otwarć widokowych, 
ciągów widokowych (zaznaczonych na załączniku 
graicznym nr 1 do uchwały) dla których ustala 
się:
a) wprowadza się zakaz zabudowy i zakaz wprowa-

dzania zadrzewień wyższych na osi widokowej;
b) zakaz wprowadzania ogrodzeń zasłaniających 

pole widokowe;
c) wskazane uczytelnienie miejsc i wykorzystanie 

jako atrakcji turystycznej z przygotowaniem 
właściwej informacji i obsługi turystycznej;

3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
1) Podziały geodezyjne:

a) podziały geodezyjne zgodnie z zasadami zawar-
tymi w kartach dla poszczególnych terenów, nie 
dotyczy dodzieleń w celu polepszenia zagospoda-
rowania istniejących działek;

b) zachowuje się istniejący podział geodezyjny, nie 
spełniający standardów wielkości działek przewi-
dywanych uchwałą, zatwierdzony przed wejściem 
w życie planu miejscowego;

c) dopuszcza się w każdej streie, terenie lub jed-
nostce urbanistycznej wydzielenie nowej działki 
niezbędnej pod przeprowadzenie infrastruktury 
technicznej oraz projektowanego układu komu-
nikacyjnego;

d) zasady podziału na nowe działki ustalono w zapi-
sach szczegółowych dla poszczególnych terenów 
i jednostek urbanistycznych;

2) Zasady dotyczące wymagań kształtowania przestrze-
ni publicznych:
a) dopuszcza się lokalizację kierunkowskazów in-

formacyjnych i informatorów dotyczących roz-
mieszczenia w obszarze planu ważnych obiektów 
w pasach drogowych, po uprzednim uzyskaniu 
zgody zarządcy drogi;

b) ogrodzenia należy ujednolicić co do wysokości 
i użycia materiału: preferowane ogrodzenia o 
wysokości 1,0 – 1,5 m, dopuszczalne materiały tra-
dycyjne tj. drewno, cegła, kamień, elementy kute, 
ewentualnie siatka podsadzona żywopłotem;

c) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowa-
nych elementów betonowych;

b) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych;

c) budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100m od linii brzegów, rzek i 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce 
wodnej lub rybackiej z wyjątkiem:
— obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w gra-

nicach określonych w studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin (lub w równorzędnych dokumentach 
planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnia-
nie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod 
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występu-
jącą na przylegających działkach;

— istniejących siedlisk rolniczych - gdzie możliwe 
jest się uzupełnienie zabudowy o obiekty nie-
zbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
pod warunkiem nie przekraczania dotychczaso-
wej linii zabudowy od brzegów wód;

— istniejących ośrodków wypoczynkowych, dla 
których miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego utraciły moc z dniem 1 stycz-
nia 2004r. – gdzie możliwa jest przebudowa 
i modernizacja istniejącego zainwestowania 
w celu poprawy standardów ochrony Środo-
wiska i walorów estetyczno-krajobrazowych, 
pod warunkiem nie zwiększania powierzchni 
zabudowy, ilości miejsc pobytowych, a także 
nie przybliżania zabudowy do brzegów wód;

— niniejsze rozporządzenie nie narusza upraw-
nień nabytych na podstawie prawomocnych 
orzeczeń administracyjnych oraz ustaleń miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, obowiązujących w dniu wejścia w życie 
niniejszego postanowienia;

4) Zgodnie z Planem Ochrony Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego na obszarze opracowania znajduje 
się fragment projektowanego użytku ekologicznego 
– „Przesmyk pomiędzy Jeziorami Potulskim i Ostrzy-
ckim”, który wyznacza się w celu ochrony lęgowisk 
ptaków wodnych i błotnych;

5) Fragment obszaru opracowania w kierunku pół-
nocnym od linii kolejowej (zgodnie z załącznikiem 
graicznym nr 1) znajduje się w granicach Zespołu 
Przyrodniczo – Krajobrazowego: Rynna Dąbrowsko 
– Ostrzycka, na terenie którego obowiązują zakazy 
i nakazy ustalone w Planie Ochrony Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego;

6) Fragment obszaru opracowania w kierunku pół-
nocnym od linii kolejowej (zgodnie z załącznikiem 
graicznym nr 1) znajduje się w granicach projek-
towanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 „Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego”, 
natomiast fragment obszaru opracowania przy grani-
cy południowo – wschodniej (zgodnie z załącznikiem 
graicznym nr 1) znajduje się w granicach projek-
towanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
Natura 2000 „Nowa Sikorska Huta”; Planowane 
zagospodarowanie terenu nie może pogorszyć stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt znajdujących się w granicach obszaru Natu-
ra 2000, zgodnie z wymogami art. 33, ust. 1-3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

7) Na granicy funkcji chronionych musza być spełnione 
wszystkie określone przepisami normy;
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b) dla terenu opracowania należy przewidzieć doce-
lowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, poprowa-
dzoną w miarę możliwości w liniach rozgraniczają-
cych dróg, dopuszcza się przeprowadzenie sieci i 
urządzeń im towarzyszących na działkach o innym 
przeznaczeniu, za zgodą właściciela działki;

c) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków 
do bezodpływowych, szczelnych zbiorników, 
okresowo opróżnianych przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo. W momencie wybudowania 
kanalizacji zbiorczej, zbiorniki należy bezwzględnie 
zlikwidować, a obiekty podłączyć do kanalizacji;

d) dla ścieków technologicznych przy podłączeniu 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej: należy pod-
czyszczać na terenie nieruchomości do wymagań 
odpowiadających oczyszczalni ścieków; należy 
przewidzieć na terenie nieruchomości punkt kon-
troli ścieków;

e) możliwe jest wykorzystanie rozwiązań indywidu-
alnych opartych na minioczyszczalniach biolo-
gicznych dla obszarów zabudowy rozproszonej 
gdzie nie przewiduje się prowadzenia kanalizacji 
zbiorczej;

f) warunki podłączenia do sieci określa zarządca 
sieci;

g) wody opadowe z dróg, parkingów i placów na-
wrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu 
powinny być odprowadzane docelowo do lokalnej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczającej dróg publicznych lub wewnętrz-
nych, lub zagospodarowane w granicach opra-
cowania planu w ramach terenów do tych celów 
przeznaczonych;

h) wody opadowe na prywatnych nieruchomościach 
muszą być zagospodarowane w granicach włas-
ności gruntu;

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepło:
a) dopuszcza się zaopatrzenie terenu w gaz ziemny 

przeprowadzony w liniach rozgraniczających dróg 
lub w pasach technicznych;

b) zasady zaopatrzenia w ciepło: indywidualne lub 
zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach 
niskoemisyjnych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami;

6) Zaopatrzenie w inne media:
a) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną na 

potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudowę w 
postaci kabla podziemnego na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci;

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych linii napowietrznych oraz ich wymianę na 
sieć kablową;

c) adaptuje się sieć telewizji kablowej i dopuszcza się 
jej rozbudowę na warunkach określonych przez 
zarządzającego siecią;

d) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 
w tym w szczególności stacje bazowe telefonii 
komórkowej, nie dotyczą tych inwestycji zakazy i 
nakazy wprowadzone zapisami planu;

7) Układ komunikacyjny:
a) do nadrzędnego układu drogowego zaliczono dro-

gę powiatową o nr DP 10249, wszelkie inwestycje 
(tj. budowa nowych obiektów w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg wymagających zjazdów, budowa 
infrastruktury w tym nawierzchni chodników i 

3) Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady:
  Nie dotyczy;

4. USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodę:
a) adaptuje się istniejące sieci na potrzeby planu;

b) projektuje się nowe sieci wodociągowe zgodnie 
z koncepcją zaopatrzenia w wodę stanowiącą 
materiały do planu; podłączenia należy wykonać 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 
w liniach rozgraniczających dróg gminnych;

c) do czasu wybudowania sieci wodociągowych na 
terenach niezaiwestowanych dopuszcza się budo-
wę indywidualnych ujęć wody na następujących 
warunkach:
— spełniające warunki zawarte w przepisach 

szczegółowych w tym prawa wodnego i geo-
logicznego;

— po wybudowaniu wodociągu należy przyłączyć 
obiekty do sieci wodociągowej a indywidualne 
ujęcia wody zlikwidować;

— w przypadku wykonywania studni do 30 m 
głębokości, przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę obiektów należy przedłożyć opinię 
hydrologiczna o możliwości wykonania takiej 
studni;

d) dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodocią-
gowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za 
zgodą właściciela gruntu;

e) podczas projektowania sieci należy przewidzieć 
zaopatrzenie w wodę w warunkach kryzysowych 
wg zasad zawartych w opracowaniu UG Stężyca 
pt. Zasady funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w warunkach specjalnych dla gminy 
Stężyca”;

2) Zaopatrzenie w energię:
a) adaptuje się istniejące sieci na potrzeby planu. Na 

terenie planu zlokalizowana jest sieć energetyczna 
średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN oraz 
1 transformator SN/NN;

b) dla sieci średniego napięcia ustala się strefę 
ochronną o szerokości 15,0 m (po 7,5 m z każ-
dej strony) dla budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi; docelowo należy przewidzieć 
przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego 
– w tym wypadku przestają obowiązywać strefy 
ochronne;

c) w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizować 
w liniach rozgraniczających dróg gminnych i pry-
watnych;

d) budowę nowych stacji transformatorowych należy 
przewidzieć w liniach rozgraniczających dróg pub-
licznych lub wewnętrznych lub ramach terenów 
zieleni urządzonej;

e) dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza linia-
mi rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela 
terenu;

3) Gospodarka odpadami stałymi:
a) odpady stałe z terenu opracowania muszą być 

wywożone na komunalne wysypisko śmieci, na 
warunkach ustalonych przez zarządzającego wy-
sypiskiem;

b) odpady z gospodarstw domowych winny być po 
segregacji w granicach własności terenu, wywo-
żone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

4) Odprowadzenie ścieków:
a) na terenie wsi Potuły nie istnieje kanalizacja zbior-

cza odprowadzająca ścieki do oczyszczalni;
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h) dopuszcza się wykorzystanie dróg przechodzących 
przez tereny kolejowe do obsługi terenów zabu-
dowy;

i)  dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych; 
stan prawny dróg wewnętrznych o minimalnej 
szerokości 6,0 i 8,0m w liniach rozgraniczają-
cych, wydzielanych na terenie planu, powinien 
zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej 
wszystkich terenów do nich przyległych;

j)  adaptuje się istniejące drogi, nie spełniające wy-
maganych przepisów, na potrzeby planu;

k) w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć 
lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

l)  na obszarze całego planu dopuszcza się wprowa-
dzenie ścieżek rowerowych, zaleca się projekto-
wanie ich w liniach rozgraniczających istniejących 
dróg za zgodą zarządcy drogi; w razie konieczności 
dopuszcza się przeprowadzenie ścieżek po innych 
terenach w obrębie planu za zgodą właściciela 
gruntu;

§ 4

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU I ZABUDOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH STREF, 

TERENÓW I JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH

ścieżek rowerowych, nowych podłączeń do dróg 
układu nadrzędnego) muszą być uzgodnione z 
odpowiednim zarządcą drogi;

b) należy zminimalizować ilość nowych wjazdów na 
drogę powiatową;

c) ewentualne prowadzenie i przejście infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczających drogi 
powiatowej należy uzgodnić z Zarządem Dróg 
Powiatowych;

d) układ podstawowy stanowią drogi powiatowe 
i gminne; budowa nowych zjazdów, urządzeń 
infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach 
ustalonych przez zarządcę drogi;

e) poszerzenie istniejących dróg gminnych powinno 
następować w miarę możliwości równomiernie po 
obydwóch stronach drogi (w tej samej odległości 
od osi drogi), dopuszcza się zmianę poszerzenia i 
przesunięcie na jedną stronę w przypadku istnie-
jącego zainwestowania;

f) dopuszcza się zachowanie istniejących szerokości 
dróg w obszarach zabudowanych oraz w terenach 
leśnych lub w terenach szczególnie uciążliwych do 
przeprowadzenia poszerzenia drogi;

g) dopuszcza się wykorzystanie i regulację dróg 
przebiegających po terenach kolejowych w uzgod-
nieniu z właścicielem terenu;
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§ 5

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Stężyca do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

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

2. publikacja niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stężyca.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Poz. 1736

Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 pkt 1, który wchodzi  
w życie z dniem podjęcia uchwały;

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9132 —

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9133 — Poz. 1736

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9134 —

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9135 —

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9136 —

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9137 —

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9138 —

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9139 —

Załącznik nr 9
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

Poz. 1736



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9140 — Poz. 1736

Załącznik nr 10
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9141 — Poz. 1736

Załącznik nr 11
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9142 — Poz. 1736

Załącznik nr 12
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 82 — 9143 — Poz. 1736, 1737

Załącznik nr 14
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
inansowania  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego 
Potuły w gminie Stężyca;
Rada Gminy w Stężycy, po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Potuły, na 
wniosek Wójta Gminy rozstrzyga, co następuje:

a) na obszarze opracowanego planu istnieją drogi pub-
liczne gminne oznaczone numerami: od nr 5.3.1.KD-
D, do nr 5.3.29. KD-D;

b) gmina ponosi zatem skutki ekonomiczne z tytułu 
przejęcia oraz budowy nawierzchni dróg;

c) teren jest częściowo uzbrojony w instalację wodną 
i elektryczną biegnącą wzdłuż istniejących dróg;

d) gmina poniesie koszty uzbrojenia w brakujące sieci 
oraz w kanalizację sanitarną;

Załącznik nr 13
do uchwały nr VI/38/2011
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu w sprawie zmiany uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
geodezyjnego Potuły w gminie Stężyca;
1. Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Potuły gmina Stężyca do publicznego wglądu 
oraz w terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, 
tj. w okresie 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia pro-
jektu planu do publicznego wglądu, do Urzędu Gminy 
Stężyca nie wpłynęła żadna uwaga;

2. Niniejszy załącznik jest integralną częścią uchwały o 
uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obrębu Potuły gmina Stężyca;

1737

DECYZJA Nr OGD–4210–13(14)/2011/384/IX/DJ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 z dnia 29 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 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2011 r. Wspól-
nego Przedsiębiorstwa „PROMEX” T. Ciarkowski, M. 
Czechowski Spółka jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przed-
siębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 lipca 
2012 r.

UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego 
koncesję na:

— wytwarzanie ciepła Nr WCC/69/384/U/2/98/BK z 
dnia 21 września 1998 r., zmienioną późniejszymi 
decyzjami,

— przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/76/384/
U/2/98/BK z dnia 21 września 1998 r., zmienioną 
późniejszymi decyzjami,

w dniu 15 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej taryfy 
dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
  Pismami z dnia: 23 marca 2011 r., 22 kwietnia 2011 r. 
oraz 30 maja 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 
zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo 
do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych 

dokumentów, co uczyniło. Ostateczne dokumenty Przed-
siębiorstwo przedłożyło w dniu 15 czerwca 2011 r. W 
trakcie trwającego postępowania administracyjnego, Pre-
zes URE przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa, termin 
do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 marca  
2011 r. oraz z dnia 22 kwietnia 2011 r.
  Zgodnie z art. 47 ust. 1 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 ener-
getyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które 
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują 
okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z 
własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
  W trakcie postępowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 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 w dalszej 
części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
  Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat 
zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych plano-
wanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających 
uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z 
uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w 
działalność koncesjonowaną. Podstawą ustalenia kwoty 
uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, 
określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na 
poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim 
koszty paliwa.


