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  Po rozpatrzeniu uwag wymienionych w punkcie 1 Rada 
Miejska w Łebie postanawia nie uwzględniać uwagi Pani 
Janiny Nastuniak.
  Rozstrzygnięcie w zakresie uwagi złożonej przez Panią 
Janinę Nastuniak.
  Dnia 25 lutego 2010 roku została złożona w formie pi-
semnej do Urzędu Miejskiego w Łebie uwaga przez Panią 
Janinę Nastuniak w Łebie.
  Uwagę złożoną zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), wniesiono w 
ustawowym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu o wy-
łożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego. W 
piśmie tym, Pani Janiny Nastuniak zwróciła się z prośbą 
o zmianę ustaleń funkcjonalnych dla terenu działek nr: 
825 i 826 z funkcji zieleni parkowej na funkcję rekreacji 
turystycznej lub częściowo na tereny zabudowy mieszkal-
no - usługowej. Rada Miejska w Łebie postanawia jej nie 
uwzględnić.
Uzasadnienie:

  Pani Janiny Nastuniak wnosząca uwagę nie jest właś-
cicielem działek względem których wnioskuje o zmianę 
funkcji. W swoim piśmie wnosząca uwagę nie wykazała 
faktycznie, w żadnym zastrzeżeniu lub wątpliwości, naru-
szenia jej rzeczywistego interesu prawnego lub uprawnień 
które zostały naruszone ustaleniami planu. Wniosek wy-
pływa z przeświadczenia wnioskującej że ustalone planem 
funkcje są nierealistyczne i nie odzwierciedlają możliwości 
jakie daje ustalenie dla przedmiotowego terenu funkcji 
usług turystycznych lub zabudowy mieszkalno - usługo-
wej.
  Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenu należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Burmistrz uznał, że ustalenie funkcji zieleni parkowej jest 
najkorzystniejsze dla tego fragmentu przestrzeni miasta, 
jak również, że tak sporządzony projekt planu jest zgodny 
z ustaleniami zmiany studium stanowiącego podstawę 

polityki przestrzennej w mieście. Wynika to przed wszyst-
kim z przesłanki merytorycznej jaką jest bezpośrednie 
sąsiedztwo terenu tj. budowla sakralna.
  W związku z powyższym Rada Miejska w Łebie posta-
nawia nie uwzględnić wniosku wniesionego przez Panią 
Janinę Nastuniak, pismem z dnia 24.02.2010r.
Po rozpatrzeniu uwag wymienionych w punkcie 1 Rada 
Miejska w Łebie postanawia nie uwzględniać część uwagi 
Państwa Grażyny i Jerzego Tosik w Łebie.
  Rozstrzygnięcie w zakresie uwagi złożonej przez Pań-
stwa Grażyny i Jerzego Tosik.
  Dnia 17 lutego 2010 roku została złożona w formie 
pisemnej do Urzędu Miejskiego w Łebie uwaga przez 
Państwa Grażyny i Jerzego Tosik w Łebie.
  Uwagę złożoną zgodnie zgodnie z art. 17 pkt 11 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), wniesiono w ustawowym terminie, wyznaczonym 
w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu planu 
miejscowego. W piśmie tym, Państwo Tosik nie zgodzili 
się na przeznaczenie części działki nr 804 na teren natu-
ralnej sukcesji roślinnej związanej z utrzymaniem wału 
przeciwpowodziowego oraz na drogę techniczną.
Wniesioną uwagę uwzględniono częściowo, zrezygnowa-
no z wytyczenia przez działkę nr 804 drogi o charakterze 
technicznym. Zachowano przeznaczenie małego fragment 
działki nr 804 od strony kanału Chełst na teren naturalnej 
sukcesji roślinnej związanej z utrzymaniem wału przeciw-
powodziowego (oznaczenie w planie 6.5.ZNw).
Uzasadnienie:

  Część działki nr 804 od strony kanału Chełst stanowi 
fragment wału przeciwpowodziowego i teren jego bezpo-
średniego sąsiedztwa, który zabezpiecza pozostałą część 
działki nr 804 przeznaczoną w planie pod zabudowę miesz-
kalno-usługową przed powodzią. W związku z powyższym 
Rada Miejska w Łebie postanawia nie uwzględnić części 
wniosku Państwa Grażyny i Jerzego Tosik z dnia 17.02.2010 
roku dotyczącego obszaru oznaczonego w planie symbo-
lem 6.5.ZNw.
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 UCHWAŁA Nr 474/2010

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

 z dnia 28 września 2010 r.

 w sprawie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, 

Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół Świerki”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 
42 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r 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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 20 ust. 1 i art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; zm. 
2004r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492; z 2005r nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635), a także uchwały Nr 112/2007 z dnia 29 listopa-
da 2007 r. Rady Miejskiej w Nowym Stawie z w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp w obrębach: Świerki, 

Chlebówka, Martąg, Dębina, zwanego „Park Elektrowni 
Wiatrowych – zespół Świerki” oraz po stwierdzeniu zgod-
ności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Nowy Staw, Rada Miejska 
w Nowym Stawie na wniosek Burmistrza Nowego Stawu 
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia podstawowe.

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, 
Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół 
Świerki”.

2. Ustalenia planu obejmują obszar znajdujący się 
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w granicach opracowania, oznaczony na rysunku planu 
- załączniku nr 1 do uchwały.

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowią
a) załącznik nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1: 2000, 

obejmujący obszar planu terenów zabudowanych i 
wskazanych do zabudowy,

b) załącznik nr 2 – sposób rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu

c) załącznik nr 3 – o sposobie realizacji i fi nansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy.

§ 2

  Ustala się interpretację przyjętego w planie nazewni-
ctwa:
1. karta terenu – należy przez to rozumieć zespolony zapis 

ustaleń szczegółowych dotyczących określonego terenu 
wyróżnionego symbolem cyfrowym i literowym,

2. linia zabudowy
—  ustalona - oznacza to linię zabudowy, na której musi 

być ustawiona ściana elewacji frontowej budynku,
—  nieprzekraczalna - wyznacza teren wewnątrz działki 

przeznaczony pod zabudowę,
3. modernizacja – w zakresie pojęciowym „modernizacji” 

mieści się remont, nadbudowa, rozbudowa i przebudo-
wa istniejącego obiektu, przeznaczonego do adaptacji, 
tzn. do parametrów zgodnych z pkt 8 i ustaleniami pkt 
3 zapisanych w ustaleniach szczegółowych - kartach 
terenu,

4. orientacyjna linia rozgraniczająca – oznacza to linię na 
rysunku planu, która może ulec przesunięciu w każdą 
stronę na odległość nie większą niż 50 m dla terenu 
przeznaczonego pod elektrownie wiatrową,

5. przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych,

6. rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek stano-
wiący załącznik grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały,

7. teren – rozumie się przez to teren o określonym w planie 
przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami 
lub literami i cyframi),

8. elewacji prestiżowej – oznacza to, że projekt i wykonanie 
wskazanej w planie elewacji winny posiadać wysokie 
walory architektoniczne i estetyczne,

9. dach ostry – należy przez to rozumieć dach dwuspa-
dowy, którego połacie są nachylone pod kątem co 
najmniej 30o-45o.

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów pod określone 

funkcje,
2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,
3) ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego,
4) ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wskaźników intensywności zabudowy,

5) określenie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miejsco-
wym,

6) określenie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy,

7) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

8) określenie sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

9) ustalenie stawek procentowych na podstawie, 
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Wszystkie wyżej wymienione punkty określone są w 
Rozdziale II, Ustalenia szczegółowe, zapisane w po-
szczególnych kartach terenu oznaczonych numerem i 
symbolem literowym, których oznaczenie odpowiada 
na rysunku planu.

3. Na obszarze opracowania nie występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 4

1. Ustala się funkcje terenu dla obszaru objętego pla-
nem:
  1) funkcja zabudowy zagrodowej – oznaczona sym-

bolem RM,
  2) funkcja usługi (handel - rzemiosło) - teren oznaczo-

ny symbolem U,
  3) funkcja usługowo-mieszkaniowa- teren oznaczony 

symbolem U/MN,
  4) funkcja zabudowy produkcyjno – rzemieślniczej 

- oznaczona symbolem UPR,
  5) funkcja usługowa - kultu religijnego – oznaczona 

symbolem UKr,
  6) funkcja przestrzeni publicznej – oznaczony symbo-

lem PP,
  7) funkcja usługowa oświaty – oznaczona symbolem 

UO,
  8) funkcja produkcyjna z przeznaczeniem na lokalizację 

siłowni wiatrowych, służących do produkcji energii 
elektrycznej metodą ekologiczną – odnawialną 
– oznaczona symbolem E,

  9) funkcje ochronne, realizowane zgodnie z warunka-
mi, o których mówią ustalenia szczegółowe zawarte 
w kartach terenu,

10) funkcje towarzyszące:
— komunikacja – tereny dróg publicznych - ozna-

czone symbolem KD
— tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbo-

lem KDW,
— tereny dróg rowerowych - oznaczone symbolem 

KR (M, R lub L)
— tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
— główny punkt zasilania – oznaczony symbolem 

IE.
2. Część terenu pozostająca w dotychczasowym użytko-

waniu:
1) tereny rolnicze - oznaczone symbolem R,
2) cmentarz czynny, oznaczony symbolem ZC,
3) zieleń naturalna – oznaczona symbolem Zn,
4) wody powierzchniowe śródlądowe (stawy, cieki 

wodne, rowy melioracyjne) - oznaczone symbolem 
WS.

§ 5

1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego 
opracowaniem oparta jest o istniejące drogi publiczne: 
w tym we wsi Świerki o drogę krajową K55, drogę po-
wiatową klasy głównej (P – nr 2919) od których początek 
biorą drogi gminne dojazdowe oraz drogi wewnętrzne, 
projektowane drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku 
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planu symbolem KDW a także drogi pieszo – jezdne, 
dojazdy i dojścia do pól oznaczone symbolem KDX. 
Ustala się zakaz podziałów geodezyjnych powodujących 
konieczność dodatkowych zjazdów na drogę krajową.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów 
rolnych.

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę 
nowych dróg wewnętrznych i nowych zjazdów z drogi 
publicznej do obsługi terenu, poprzedzone zgodą za-
rządcy drogi.

4. Dla transportu ponadnormatywnych elementów elek-
trowni wiatrowych należy uzgodnić przebieg trasy z 
zarządcą drogi, w razie przebudowy drogi lub jej skrzy-
żowań koszty ponosi inwestor.

5. Dla nowej zabudowy oraz tej podlegającej rozbudo-
wie, przebudowie, modernizacji lub zmianie sposobu 
użytkowania istniejących obiektów ustala się obowią-
zek zapewnienia miejsc postojowych w ilościach nie 
mniejszych niż:
a) dla zabudowy zagrodowej – min. 1 miejsce postojo-

we na 1 gospodarstwo domowe, nie licząc miejsca 
w garażu oraz miejsca na maszyny rolnicze według 
potrzeb,

b) dla usług - 1 miejsce na 50 m2 powierzchni przezna-
czonej pod rzemiosło oraz 1 miejsce dla czterech 
zatrudnionych, nie mniej jednak niż dwa miejsca na 
działce,

c) dla usług związanych z obsługą rolnictwa, prze-
twórstwa, przemysłu i handlu materiałami rolnymi 
- 1 miejsce na 100 m˛ powierzchni magazynowej, 
1 miejsce dla 8 zatrudnionych, oraz miejsca na samo-
chody związane za specyfi ką przedsiębiorstwa,

d) dla handlu - 1 miejsce na 10 m2 powierzchni handlo-
wej, lecz nie mniej niż 2 miejsca na obiekt,

e) dla usług innych niż handel i produkcja - 1 miejsce 
na 20 m2 pow. przeznaczonej na działalność gospo-
darczą.

§ 6

  Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego.
1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 

podlegające ochronie:
a) przydrożne aleje i szpalery drzew, pomniki przyro-

dy,
b) naturalne i sztuczne rowy i tereny podmokłe, ozna-

czone na rysunku planu, z dopuszczeniem skana-
lizowania rowów, na co obowiązuje opracowanie 
projektu i uzgodnienie go z właściwym zarządem 
melioracji.

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymaga-
jące ukształtowania:
a) zabudowa zagrodowa, usługowa, handlu, rzemiosła 

i zabudowa przemysłowa, jej parametry, kształt da-
chów, linie zabudowy,

b) sieć dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych, 
pieszo – jezdnych,

c) lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych 
oraz wpisanie ich w teren.

3. Zakazy:
a) zakaz realizacji reklam w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego,
b) zakaz realizacji reklam emitujących zmienne świat-

ło.

§ 7

1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska 
przyrodniczego:

a) zakaz regulacji naturalnych cieków.
b) zakaz zmiany stosunków wodnych.
c) ochrona i utrzymanie istniejących skupisk zadrzewień 

i zakrzewień
d) ochrona cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 

oraz istniejącej wzdłuż nich zieleni niskiej i wyso-
kiej, stanowiących lokalne korytarze ekologiczne o 
charakterze łącznikowym dla powiązań struktury 
przyrodniczej.

e) sytuowanie ogrodzeń w odległościach nie mniej-
szych niż 3,0 m od granicy cieku lub rowu meliora-
cyjnego.

f) zachowanie zieleni wzdłuż dróg.
g) ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniem w 

związku z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz rea-
lizacją inwestycji realizowanych zgodnie z planem.

h) możliwość wykorzystania wód powierzchniowych 
i podziemnych do celów gospodarczych, zgodnie z 
przepisami szczególnymi.

i)  stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe oraz nie naruszyć trwale stosun-
ków wodnych, zapewniając jednocześnie retencję 
wód opadowych.

j)  nie zaleca się stosowania szczelnego utwardzenia 
nawierzchni dróg dojazdowych, zaleca się stosowa-
nie w tym celu nawierzchni przepuszczalnych.

k) wody opadowe spływające z dróg publicznych wy-
magają podczyszczenia w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymagań obowiązujący przepisów;

l)  przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić 
uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony 
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów: tj. Roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 r. w2 sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) 
oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r., Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.).

2. Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad ochrony śro-
dowiska przyrodniczego: Ustala się obowiązek:
a) w stosunku do realizacji inwestycji polegającej na 

budowie elektrowni wiatrowych należy przeprowa-
dzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w celu minimalizacji wpływu inwestycji mogących 
znacząco pogorszyć stan środowiska należy w decy-
zjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięć określić w szczególności:
— warunki minimalizacji i czas okresowej uciążliwo-

ści środowiskowej związanej z budową,
— zakres, sposoby i terminy wymaganego monito-

ringu oddziaływania na środowisko,
— warunki dostosowania mocy akustycznej pracy 

elektrowni w godzinach nocnych w zależności 
od wyników monitoringu akustycznego, celem 
spełnienia wymogów przepisów odrębnych,

c) przy wdrażaniu ustaleń planu należy uwzględnić 
przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwie-
rząt i grzybów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Poz. 2570
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§ 8

1. dotyczące zasad ochrony środowiska kulturowego:
1) Na terenie wsi Świerki znajdują się dwa obiekty 

wpisane do rejestru zabytków województwa po-
morskiego: kościół parafi alny p.w. św. Bartłomieja 
Apostoła (nr rejestru 813) oraz dom mieszkalny 
Świerki nr 37 (nr rejestru 818). Na podstawie wpisu 
do rejestru zabytków obiekty te podlegają ochronie 
konserwatorskiej wynikającej z zapisów Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - wszelkie 
prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie 
oraz remonty wymagają uzgodnienia z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (pozwole-
nie w formie decyzji administracyjnej).

2) W planie wyznaczono strefę ochrony konserwa-
torskiej układu ruralistycznego wsi Świerki, której 
granice oznaczono grafi cznie na rysunku planu. W 
strefi e tej obowiązuje:
— zachowanie historycznego układu przestrzennego 

i jego historycznej struktury,
— rewitalizacja i konserwacja zachowanych głów-

nych elementów układu przestrzennego,
— usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmo-

nijnych,
— dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji przestrzennej,
— konieczność uzyskania uzgodnienia konserwator-

skiego dla wszelkiej działalności inwestycyjnej,
— uzgadnianie z właściwym terenowo Konserwato-

rem Zabytków zakresu przebudowy, rozbudowy 
i remontów wszelkich obiektów w położonych w 
strefach.

— zakaz lokalizowania nośników reklamowych, 
z wyjątkiem szyldów dotyczących działalności 
gospodarczej prowadzonej na danej posesji o 
powierzchni nie przekraczającej 1 m˛ wielkość i 
formę szyldu należy uzgodnić z właściwym tere-
nowo Konserwatorem Zabytków.

— utrzymanie proporcji zabudowy obiektów nowo-
projektowanych lub przebudowywanych w skali 
zabudowy zagrodowej z ograniczeniem wysokości 
zabudowy do 9,0 m npt. dla budynków mieszkal-
nych i do 10,5 m npt. dla budynków gospodar-
czych typu magazyn, stodoła, z zasadą stosowania 
dachów dwuspadowych lub ich kombinacji (do-
puszcza się również dachy naczółkowe).

— tworzenie terenów zielonych poprzez realizację 
zieleni przydomowej,

3) W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wyzna-
czono historyczne linie podziałów własnościowych 
oznaczone grafi cznie na rysunku planu. Na tych 
liniach obowiązuje:
— zakaz scalenia działek likwidujących historyczną 

linię podziału własności oznaczoną na rysunku 
planu, zakaz wznoszenia nowej zabudowy na 
tych liniach, zaleca się jej podkreślenie poprzez 
budowę obiektów wzdłuż granicy historycznej linii 
podziału,

— zakaz podziałów poprzecznych na działkach 
wyznaczonych przez historyczne linie podziału 
własności.

2. Wyznaczono strefę ochrony ekspozycji układu rurali-
stycznego E wsi Świerki oznaczoną na rysunku planu. 
W strefi e tej obowiązuje:
1) Zakaz zabudowy na terenach rolnych, na terenach 

zabudowy zagrodowej (oznaczonej symbolem RM) 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi (ROZDZIAŁ II, 

§ 12).
2) Lokalizacja obiektów kubaturowych lub wysokich 

urządzeń technicznych wymaga uzgodnienia z właś-
ciwym terenowo Konserwatorem Zabytków.

3) Zakaz wprowadzania nowych nasadzeń zieleni z 
wyjątkiem nasadzeń wzdłuż rowów melioracyjnych 
i granic historycznych oznaczonych na rysunku pla-
nu.

4) Zakaz zalesiania.
5) Zakaz umieszczania reklam.

3. Wyznaczono strefę ochrony rozłogów na zachód od wsi 
Świerki, tak jak znaczono na rysunku planu. W strefi e 
obowiązuje ochrona podziału pól i układu rowów me-
lioracyjnych. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej, 
dopuszcza się jedynie lokalizację urządzeń infrastruk-
tury technicznej sytuowanej w sąsiedztwie dróg.

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego ochronie konserwatorskiej podlega:
1) Historyczny układ dróg oznaczony na rysunku pla-

nu.
2) Historyczne nasadzenia zieleni w obrębie strefy 

ochrony układu ruralistycznego wsi zgodnie z rysun-
kiem planu.

3) Obiekty o historycznych wartościach kulturowych 
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (zwanej 
dalej GEZ), oraz obiekty współtworzące historyczny 
klimat zabudowy.

5. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie kon-
serwatorskiej.
1) Ochronie podlegają historyczne: gabaryty budynku, 

bryła, kształt dachu, regionalne formy architektonicz-
ne, detal architektoniczny, w tym podział stolarki 
okiennej, rodzaj materiału oraz kolorystyka. Przy 
przebudowie obiektów obowiązuje kontynuacja 
historycznych zasad kształtowania zabudowy cha-
rakterystycznej dla obszaru. Zmiany na tych obiek-
tach podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków.

2) Dopuszcza się zmiany związane z przystosowaniem 
obiektów do współczesnych wymogów technicznych 
i funkcjonalnych pod warunkiem utrzymania ochrony 
zapisanej w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu.

6. Obiekty współtworzące historyczny klimat zabudowy, 
oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie kon-
serwatorskiej.
1) Ochronie podlegają historyczne: gabaryty budyn-

ku, bryła, kształt dachu, materiał z którego został 
wykonany; kolorystyka ścian zewnętrznych winna 
nawiązywać do kolorystyki historycznej.

2) Działania inwestycyjne na tych obiektach wymagają 
uzgodnienia z właściwym terenowo Konserwatorem 
Zabytków.

7. Na obszarze opracowania planu znajdują się strefy 
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem W i kolejnym symbolem literowym. Wszel-
kie działania inwestycyjne na terenie wyznaczonym 
strefą wymagają opinii Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku oraz uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

8. Obiekty wpisane do rejestru zabytków i do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. W interesie społecznym leży 
zachowanie obiektów, które posiadają wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową. Opieka nad zabytkiem 
sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 
polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 
naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowa-
dzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
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budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania 
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

  9. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Świerki: kościół 
parafi alny p.w. św. Bartłomieja Apostoła – decyzja 
nr 713 z dnia 17.11.1974 roku (nowy numer rejestru 
województwa pomorskiego – 813) Świerki: dom nr 
37 (d.nr 11) – decyzja nr 718 z dnia z 17.11.1974 roku 
(nowy numer rejestru województwa pomorskiego 
– 818)`

10. Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków we 
wsi Świerki
Dom mieszkalny, nr posesji -1A,
Dom mieszkalny, nr posesji - 8,
Dom mieszkalny, nr posesji - 9,
Dom mieszkalny, nr posesji - 10/12,
Magazyn, nr posesji - 11, Stodoła, nr posesji - 11,
Dom mieszkalny, nr posesji - 13,
Dom mieszkalny, nr posesji - 15,
Dom mieszkalny, nr posesji - 16/18,
Obora, nr posesji - 17,
Świerki Spichlerz, nr posesji - 19,
Świerki Dom mieszkalny, nr posesji - 17A/19,
Świerki Dom mieszkalny, nr posesji - 23
Świerki Dom mieszkalny, nr posesji - 28
Budynek gospodarczy, nr posesji - 32
Świerki Dom mieszkalny, nr posesji - 33/37
Dom mieszkalny, nr posesji - 39

 Budynek mieszkalny – dawny budynek szkoły, nr 
posesji - 44
Dom mieszkalny, nr posesji - 48
Obora, nr posesji - 50
Dom mieszkalny, nr posesji - 52
Dom mieszkalny, nr posesji - 56
Dom mieszkalny, nr posesji - 58
Dom mieszkalny, nr posesji - 60
Szkoła, nr posesji - 64
Dom mieszkalny, nr posesji - 74/76
Dom mieszkalny, nr posesji - 82/84
Budynek gospodarczy, nr posesji - 82/84
Dom mieszkalny, nr posesji - 86
Dom mieszkalny, nr posesji - 88/90
Dom mieszkalny, nr posesji - 92

§ 9

1. Ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury technicz-
nej:
1) Adaptacja istniejących sieci infrastruktury technicz-

nej, jej modernizacja, budowa nowych sieci podziem-
nych i napowietrznych, utrzymanie, modernizacja 
i budowa urządzeń technicznych, niezbędnych do 
funkcjonowania infrastruktury technicznej. Ustala 
się, że na obszarze opracowania przechodzić będą 
sieci infrastruktury technicznej. Infrastruktura, o 
której mowa dotyczy:
— istniejącej i nowej sieci elektroenergetycznej 

przesyłowej (linii wysokiego napięcia 110 KV, linii 
średniego napięcia 15 KV, linii niskiego napięcia 
oraz związanych z nią urządzeń technicznych, 
takich jak trafostacje i GPZ-ty),

— istniejącej sieci wodociągowej,
— kanalizacji sanitarnej,
— sieci gazowej,
— sieci telekomunikacyjnej oraz światłowodowej.

2. Gromadzenie odpadów będzie się odbywało (zgodnie 
z obowiązującą ustawą o odpadach i przyjętą polityką 
gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w 
granicach własności lub użytkowania terenu, segregacja 
odpadów w miejscu ich powstawania; odpady komu-
nalne wywożone poprzez służby wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstw, do zakładu utylizacji odpadów; odpady 
inne wywożone we własnym zakresie na odpowiednie 
składowiska.

§ 10

  Obowiązuje na każdym etapie projektowania zgłaszanie 
do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP 
wszelkich obiektów budowlanych o wysokości 50,00 m 
npt. i powyżej.

§ 11

  Na etapie projektowania i realizacji inwestycji należy 
uwzględnić właściwości geotechniczne i hydrologiczne 
gruntu.

Rozdział II

§ 12

  Ustalenia szczegółowe
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7+"¥cmc¦"vyqt¦gpkc"pqy{ej"qe¦gm"yqfp{ej."uvcyÂy"k"kpp{ej"¦dkqtpkmÂy"yqfp{ej"qtc¦"
¦cft¦gykgš"pc"vgtgpkg"q¦pce¦qp{o"u{odqngo"4T0"

34" /¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
Pc"vgtgpkg"¦pclfwlŠ"ukŽ"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."fqrwu¦e¦c"ukŽ"lgl"wvt¦{ocpkg"
k"oqfgtpk¦celŽ"qtc¦"dwfqyŽ"pqy{ej"ukgek"k"wt¦Šf¦gš"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦c"¦iqfŠ"
yücžekekgnc"itwpvw0"

MCTVC"VGTGPW"TO""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30TO."40TO."50TO."60TO"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"4:.8;"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw""

¥cdwfqyc"¦citqfqyc"¦ykŠ¦cpg"¦"rtqfwmelŠ"k"qduüwiŠ"iqurqfctmk"tqnpgl0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

3+"Wuvcnc"ukŽ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"qf"uvtqp{"ftÂi."¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw0"
4+"Rq¦quvcüg"nkpkg"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"
"3+"Cfcrvcelc"k"qejtqpc"kuvpkglŠe{ej"ft¦gy"¦pclfwlŠe{ej"ukŽ"pc"vgtgpkg0"
4+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
5+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
92'0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
3+"Vgtgp{"q¦pce¦qpg"u{odqngo"30TO"K"40TO"¦pclfwlŠ"ukŽ"y"uvtghkg"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk0"
Fnc"¦cdwfqy{"pc"v{o"vgtgpkg"qdqykŠ¦wlg"£":"pkpkglu¦gl"wejycü{0"
4+"Fq"tglguvtw"¦cd{vmÂy"yrkucp{"dwf{pgm"okgu¦mcnp{"¦pclfwlŠe{"ukŽ"yg"yuk"™ykgtmk"pt"rqugulk"59"
*pt"tglguvtw":3:+"q¦pce¦qp{"itchke¦pkg"pc"t{u0"rncpw0"Yu¦gnmkg"rtceg"pc"v{o"qdkgmekg"¦iqfpkg"¦"£"
:"wuv03."rmv"3"pkpkglu¦gl"wejycü{0"
5+"Pc"vgtgpkg"qdlŽv{o"rncpgo"¦pclfwlŠ"ukŽ"qdkgmv{"yrkucpg"fq"Iokppgl"Gykfgpelk"¥cd{vmÂy"
q¦pce¦qpg"pc"t{uwpmw"rncpw"/"y{mc¦"qdkgmvÂy"¦iqfpkg"¦"£":"wuv0"320"Yu¦gnmkg"rtceg"pc"v{ej"
qdkgmvcej"¦iqfpkg"¦"£":"wuv07."rmv"3"k"4"pkpkglu¦gl"wejycü{0"
6+"Pc"vgtgpkg"qdlŽv{o"rncpgo"¦pclfwlŠ"ukŽ"qdkgmv{"yurÂüvyqt¦Šeg"jkuvqt{e¦p{"mnkocv"¦cdwfqy{."
uŠ"vq<"dwf{pmk"okgu¦mcnpg"pc"rqugulcej"pt"63."8."52."54154C."dwf{pmk"iqurqfcte¦g"pc"rqugulcej"
pt"5;."59."3;."62."4:."66."6:."7:."8:."980"Yu¦gnmkg"rtceg"pc"v{ej"qdkgmvcej"¦iqfpkg"¦"£":"wuv09."rmv"
3"k"4"pkpkglu¦gl"wejycü{0"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Y"itcpkecej"vgtgpw"rt¦guvt¦gš"rwdnke¦pc"pkg"y{uvŽrwlg0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
Y"tcocej"hwpmelk"rqfuvcyqygl"cfcrvcelc"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"okgu¦mcnpgl"k"iqurqfcte¦gl."lgl"
oqfgtpk¦celc"qtc¦"tq¦dkÂtmc0"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"pqy{ej"qdkgmvÂy<"okgu¦mcnpgiq"
k"iqurqfcte¦giq"qtc¦"qdkgmvw"fnc"rtqycf¦gpkc"hwpmelk"citqvwt{uv{e¦pgl0"
3+"Rqfuvcyqyg"rctcogvt{"¦cdwfqy{<"
c+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"â"qf"rq¦kqow"vgtgpw"fq"mcngpke{"fcejw"ocz0";02"o"prv0"
d+"nke¦dc"mqpf{ipcelk"pc¦kgop{ej"ocz0"KK="y"v{o"rqffcu¦g"w"{vmqyg.""
e+"rq¦kqo"rqucfqykgpkc"rctvgtw"dwf{pmw"2.5"fq"2.8"o"prv0."
f+"fcej"fywurcfqy{"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡."fqrwu¦e¦c"ukŽ"fywurcfqy{"nwd"lgiq"
mqodkpcelg."pc"fcejw"fqrwu¦e¦c"ukŽ"y{uvcymk0""
g+"mcngpkec"fcejw"*iüÂypc+"wuvcykqpc"tÂypqnging"fq"ftqik."mcngpkec"pc"y{uvcymcej"wuvcykqpc"
rtquvqrcfng"fq"mcngpke{"fcejw."
h+"rqmt{ekg"fcejw"â"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymqrqfqdp{o."y"mqnqt¦g"e¦gtyqp{o."
dtŠ¦qy{o"nwd"itchkvqy{o."kfgpv{e¦pg"pc"ecü{o"dwf{pmw0"
"4+"Fnc"pqy{ej"dwf{pmÂy"iqurqfcte¦{ej"wuvcnc"ukŽ<"
c+"dwf{pgm"tgcnk¦qycþ"y"iüŽdk"f¦kcümk"nwd"y"nkpkk"dwf{pmw"okgu¦mcnpgiq.""
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d+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"ocz0"fq"32.2"o"prv0."
e+"rqmt{ekg"fcejw"kfgpv{e¦pg"lcm"pc"dwf{pmw"okgu¦mcnp{o0""
"5+Fnc"kuvpkglŠe{ej"dwf{pmÂy"y{ociclŠe{ej"oqfgtpk¦celk"wuvcnc"ukŽ<"
c+"oqfgtpk¦celc"kuvpkglŠe{ej"dwf{pmÂy."fnc"mvÂt{ej"qdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc."fqv{e¦Šeg"e¦Žžek"
rt¦gdwfqy{ycpgl."lcm"fnc"pqy{ej"dwf{pmÂy0"
6+"ûŠe¦pc"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy{"y"qdtŽdkg"vgtgpw"42"fq"47"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"
y{f¦kgnqpgl"rqf"¦cdwfqyŽ"¦citqfqyŠ0"
7+"Pc"vgtgpcej"qdlŽv{ej"uvtghŠ"qejtqp{"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"pkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgmnco"
yqnpquvqlŠe{ej."fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"tgmnco"¦ykŠ¦cp{ej"¦"rtqycf¦qpŠ"f¦kcücnpqžekŠ"
wokgu¦e¦cp{ej"pc"qitqf¦gpkw"nwd"pc"dwf{pmw"q"rqykgt¦ejpk"fq"2.7"ofiÝ"rq"w¦{umcpkw"
w¦iqfpkgpkc"¦"mqpugtycvqtgo"¦cd{vmÂy0""
8+"Pc"vgtgpcej"rq¦quvcü{ej"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celg"tgmnco"yqnpquvqlŠe{ej"k"pc"qdkgmvcej"
dwfqyncp{ej"q"rqykgt¦ejpkc"pkg"ykŽmu¦gl"pk""4"o40"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
3+"Mqowpkmce{lpc"qduüwic"vgtgpw"/"wvt¦{owlg"ukŽ"kuvpkglŠeg"¦lc¦f{"pc"ftqik"rwdnke¦pg0"¥lc¦f{"pc"
ftqiŽ"mtclqyŠ"wvt¦{owlg"ukŽ"fq"e¦cuw"lgl"rt¦gdwfqy{."pc"yctwpmcej"w¦iqfpkqp{ej"¦"¦ct¦ŠfeŠ"
ftqik0"Pkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgcnk¦celk"pqy{ej"¦lc¦fÂy"dg¦rqžtgfpkq"pc"ftqiŽ"mtclqyŠ0"
4+"Okgluec"rquvqlqyg"fnc"ucoqejqfÂy."y"knqžek"¦cdg¦rkge¦clŠegl"rqvt¦gd{"yücupg"y{pkmclŠeg"
¦"hwpmelk."tgcnk¦qycþ"pc"vgtgpkg"yücupgl"f¦kcümk0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"
3+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqf¦kcü"vgtgpw"rt¦{"¦cejqycpkw"pk"gl"qmtgžnqp{ej"yctwpmÂy<"
c+"mc"fc"f¦kcümc"owuk"okgþ"¦crgypkqp{"fqlc¦f"fq"ftqik"rwdnke¦pgl"nwd"ygypŽvt¦pgl."
d+"okpkocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcümk"/"4222"ofiÝ"
e+"rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc"qtc¦"okgluec"rqf"rctmkpik"¦iqfpkg"¦"wuvcngpkcok"rncpw0"
4+"Vgtgp"pkg"y{ocic"uecngpkc."fqrwu¦e¦c"ukŽ"üŠe¦gpkg"mknmw"f¦kcügm"y"egnw"rqykŽmu¦gpkc"vgtgpw"
rqf"kpyguv{elŽ0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"Dwf{pmk"okgu¦mcnpg"tgcnk¦qycþ"¦"wy¦inŽfpkgpkgo"jcücuw"mqowpkmce{lpgiq"gokvqycpgiq"
rt¦g¦"ftqik0"
4+"Rqf¦kcü"vgtgpw"pc"¦cucfcej"qmtgžnqp{ej"y"rt¦grkucej"qftŽdp{ej0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
6+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"
7+"Qitqf¦gpkc"v{nmq"¦"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0"
8+"QdqykŠ¦wlg"y{oÂi"uvquqycpkc"rqfqdp{ej"qitqf¦gš."eq"pclopkgl"y¦füw""y{f¦kgnqpgiq"
qfekpmc"ftqik0"
9+"Vgtgp"q¦pce¦qp{o"u{odqngo""
40TO"¦pclfwlg"ukŽ"y"qdu¦ct¦g"¦cmc¦w"¦cdwfqy{"pqy{ej"dwf{pmÂy"okgu¦mcnp{ej"*uvtghc"72"o"qf"
eogpvct¦c+0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
3+"Fqegnqyq"yu¦{uvmkg"¦cdwfqy{"¦citqfqyg"ykpp{"rqukcfcþ"rqfüŠe¦gpkg"fq"ukgek"
yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl0""
4+"Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg."y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc="rtghgtqycpg<"gpgtikc"uüqpge¦pc."gpgtikc"gngmvt{e¦pc."ic¦"kvr0"
5+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"W""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30W."4"W."50W"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"3.;6"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

3+"Hwpmelc"vgtgpw<"vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"hwpmelŽ"wuüwiqyŠ."y"v{o"wuüwik"pkgwekŠ"nkyg"vcmkg"lcm<"
jcpfgn."icuvtqpqokc."y{vyÂte¦qžþ0"
4+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ<""
c+"wuüwik"¦ykŠ¦cpg"¦"qduüwiŠ"w"{vmqypkmÂy"ftqik"rwdnke¦pgl"*okglueg"qduüwik"rqftÂ"p{ej+."jqvgn."
yctu¦vcv{"pcrtcy"ucoqejqfÂy."uvcelŽ"fkcipquv{e¦pŠ"kvr0"

6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq"
"Wuvcnc"ukŽ"pkgrt¦gmtce¦cnpŠ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"qf"ftqik"rwdnke¦pgl."rq¦quvcüg"nkpkg"¦"¦cejqycpkgo"
rt¦grkuÂy"qftŽdp{ej0"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""
3+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
4+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
42'0"
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8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
3+"Vgtgp"q¦pce¦qp{"u{odqngo"3W"qdlŽv{"lguv"uvtghŠ"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"
twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
4+"Pc"v{o"vgtgpkg"qdqykŠ¦wlg"£":"wuv03."rmv"4"pkpkglu¦gl"wejycü{0"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Gngycelg"qdkgmvÂy"tgcnk¦qycpg"y¦füw""wnke"uvcpqykþ"dŽfŠ"fqompkŽekg"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦pgl0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{""
Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<""
3+"Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<""
c+"¦cdwfqyc"y"rquvcek"dwf{pmw"nwd"dwf{pmÂy"wuüwiqy{ej.""
d+"rqflc¦f{."ejqfpkmk."rctmkpik."
e+"kphtcuvtwmvwtc"vgejpke¦pc"fnc"¦cqrcvt¦gpkc"qdkgmvÂy"y"ogfkc."
f+"ocüc"ctejkvgmvwtc"vcmc"lcm<"rgtiqnc."cnvcpmc."qe¦mq"yqfpg."ücyge¦mk."mqu¦g"pc"žokgek"kvr0""
4+"Gngycelg"qdkgmvÂy"rqüq"qp{ej"y¦füw""wnke"ykpp{"rqukcfcþ"gngycelŽ"rtguvk"qyŠ0"
5+"Fnc"rtqlgmvqycp{ej"dwf{pmÂy"wuüwiqy{ej"qdqykŠ¦wlg<"
c+"nke¦dc"mqpf{ipcelk"pc¦kgop{ej<"
í"fq"KK"üŠe¦pkg"¦"rqffcu¦go"w"{vmqy{o"/"fnc"vgtgpw"q¦pce¦qpgiq"30W."
í"fq"KKK"üŠe¦pkg"¦"rqffcu¦go"w"{vmqy{o"/"fnc"vgtgpw"q¦pce¦qpgiq"u{odqngo"40W"k"50W.""
d+"rq¦kqo"rqucf¦mk"rctvgtw"dwf{pmw"2.5"fq"2.8"o"prv0"*¦iqfpkg"¦"Rtcygo"Dwfqyncp{o+."
e+"fcej"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡"fywurcfqy{"nwd"lgiq"mqodkpcelg."pc"vgtgpkg"q¦pce¦qp{o"
u{odqngo"30W="pc"vgtgpkg"q¦pce¦qp{o"40W"k"50W"fqrwu¦e¦c"fnc"dwf{pmÂy"u¦gtu¦{ej"
q"tq¦rkŽvqžek"rqy0"34.2"o"â"rqmt{ekg"fcejgo"rücumko"nwd"mqodkpqycp{o.""
f+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"â"qf"rq¦kqow"vgtgpw"fq"mcngpke{"fcejw"nwd"i¦{ouw"*fnc"fcejÂy"rücumkej+<
í"ocz0";.2"o"prv0"â"fnc"vgtgpw"q¦pce¦cpgiq"u{odqngo"3"W=""
í"fnc"vgtgpw"q¦pce¦qpgiq"u{odqngo"40W"k"50W"ocz0"34."o"prv0""
g+"wuvcykgpkc"mcngpke{"fcejw"fnc"vgtgpw"q¦pce¦cpgiq"u{odqngo"3"W"/"tÂypqnging"fq"ftqik."fnc"
vgtgpw"q¦pce¦cpgiq"u{odqngo"40W"k"50W"/"pkg"wuvcnc"ukŽ.""
h+"rqmt{ekg"fcejw"fnc"dwf{pmÂy"pc"vgtgpkg"q¦pce¦cp{o"u{odqngo"30W"/"fcejÂymŠ"nwd"
ocvgtkcügo"fcejÂymqrqfqdp{o"y"mqnqt¦g"¦dnk"qp{o"fq"fcejÂymk."fnc"dwf{pmÂy"pc"vgtgpkg"
q¦pce¦qp{o"u{odqngo"40W"k"50W"/"q"tq¦rkŽvqžek"tÂypgl"k"ykŽmu¦gl"34.2"o"â"rqmt{ekc"k"tqf¦clw"
fcejw"pkg"wuvcnc"ukŽ0"
6+"Dwf{pmk"iqurqfcte¦g"k"ictc"g<"
c+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"â"qf"rq¦kqow"vgtgpw"fq"mcngpke{"fcejw"ocz0"fq"8.7"o"prv0."
d+"nke¦dc"mqpf{ipcelk"pc¦kgop{ej"â"pkg"wuvcnc"ukŽ."
e+"rq¦kqo"rctvgtw"dwf{pmw"fq"2.5"o"prv0"*¦iqfpkg"¦"Rtcygo"Dwfqyncp{o+."
f+"fcej"fywurcfqy{"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡."
g+"wuvcykgpkc"mcngpke{"fcejw"pkg"wuvcnc"ukŽ."
h+"rqmt{ekg"fcejw"â"kfgpv{e¦pg"lcm"pc"fcejw"iüÂyp{o0"
7+"ûŠe¦pc"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy{"qiÂnpgl"y"qdtŽdkg"vgtgpw"fq"62"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk0
8+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgcnk¦celŽ"qitqf¦gš"nwd""{yqrüqvÂy"y{itcf¦clŠe{ej"vgtgp"q"y{uqmqžek"pkg"
y{"u¦gl"pk""3.7"o"prv0"
"9+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"tgmnco"pc"vgtgpkg"yücup{o0"Rqykgt¦ejpkc"tgmnco{"pkg"oq"g"
rt¦gmtce¦cþ"4"o40"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
3+"Dg¦rqžtgfpk"fquvŽr"fq"vgtgpw"¦cdg¦rkge¦clŠ"ftqik"rwdnke¦pg."¦lc¦f"¦"ftqik"rwdnke¦pgl"w¦iqfpkþ"
¦"¦ct¦ŠfeŠ"ftqik0""
4+"Okgluec"rquvqlqyg"y"knqžek"¦cdg¦rkge¦clŠegl"rqvt¦gd{"y{pkmclŠeg"¦"hwpmelk"k"rtqycf¦qpgl"
f¦kcücnpqžek"iqurqfcte¦gl"tgcnk¦qycþ"pc"vgtgpkg"yücupgl"f¦kcümk"*"¦iqfpkg"¦"£"7"rmv0"7+0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"
3+"Vgtgp"pkg"y{ocic"uecngpkc0"
4+"Pkg"rt¦gykfwlg"ukŽ"rqf¦kcüw"vgtgpw0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"Dwf{pmk"okgu¦mcnpg"tgcnk¦qycþ"¦"wy¦inŽfpkgpkgo"jcücuw"mqowpkmce{lpgiq"gokvqycpgiq"
rt¦g¦"ftqik0"tgcnk¦qycþ"rt¦{"w"{ekw"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0""
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"
6+"¥cmc¦wlg"ukŽ"qitqf¦gš"¦"rtghcdt{mqycp{ej"gngogpvÂy"dgvqpqy{ej"
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34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
3+"Yu¦{uvmkg"qdkgmv{"ykpp{"rqukcfcþ"rqfüŠe¦gpkg"fq"ukgek"yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"
k"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl0""
4+"Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg."y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc="rtghgtqycpg<"gpgtikc"uüqpge¦pc."gpgtikc"gngmvt{e¦pc."ic¦."kvr0"
5+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

Poz. 2570

MCTVC"VGTGPW"W1"OP""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30W1OP"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.29;"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

3+"Hwpmelc"vgtgpw<"vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"hwpmelŽ"wuüwiqyq"â"okgu¦mcpkqyŠ0"
4+"Y{mnwe¦gpkc<"rt¦go{uü."y{vyÂte¦qžþ"wekŠ"nkyc."jcpfgn"q"rqykgt¦ejpk"ykŽmu¦gl"pk""422"ofiÝ"
uvcelg"rcnky0"

6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq"
Wuvcnc"ukŽ"pkgrt¦gmtce¦cnpŠ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"fnc"qdkgmvw"iüÂypgiq."rq¦quvcüg"qdkgmv{"y"nkpkk"
¦cdwfqy{"nwd"y"iüŽdk"f¦kcümk."¦"¦cejqycpkgo"rt¦grkuÂy"qftŽdp{ej0"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""
3+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
4+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
42'."y"v{o"wf¦kcü"¦kgngpk"y{uqmkgl"okp0"52"'"y"uvquwpmw"fq"rqy0"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"f¦kcümk0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
3+"Vgtgp"qdlŽv{"lguv"uvtghŠ"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
4+"Pc"v{o"vgtgpkg"qdqykŠ¦wlg"£":"wuv03."rmv"4"pkpkglu¦gl"wejycü{"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Y"itcpkecej"vgtgpw"rt¦guvt¦gš"rwdnke¦pc"pkg"y{uvŽrwlg0"Gngycelg"qdkgmvÂy"tgcnk¦qycpg"y¦füw""
wnke"uvcpqykþ"dŽfŠ"fqompkŽekg"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦pgl0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
3+"Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<"
"c+"¦cdwfqyc"y"rquvcek"lgfpgiq"dwf{pmw"wuüwiqygiq"ytc¦"¦"okgu¦mcpkgo"nwd"qff¦kgnpkg"
wuüwiqygiq"k"okgu¦mcnpgiq."dwf{pmk"iqurqfcte¦g"k"ictc"g"*ocz0"fnc"4"ucoqejqfÂy+.""
d+"rqflc¦f{."ejqfpkmk."
e+"kphtcuvtwmvwtc"vgejpke¦pc"fnc"¦cqrcvt¦gpkc"qdkgmvÂy"y"ogfkc.f+"ocüc"ctejkvgmvwtc"vcmc"lcm<"
rgtiqng."cnvcpmk."qe¦mc"yqfpg."kvr0""
4+"Gngycelg"qdkgmvÂy"rqüq"qp{ej"y¦füw""wnke"ykpp{"rqukcfcþ"gngycelŽ"rtguvk"qyŠ0"
5+"Fnc"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{"qdqykŠ¦wlg<"
503+"Dwf{pmk"wuüwiqyg"ytc¦"okgu¦mcpkgo"nwd"qff¦kgnpkg"wuüwiqygiq"k"okgu¦mcpkqygiq<"
c+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"â"qf"rq¦kqow"vgtgpw"fq"mcngpke{"fcejw"ocz0"fq";"o"prv0."
d+"nke¦dc"mqpf{ipcelk"pc¦kgop{ej"fq"KK."y"v{o"rqffcu¦g"w"{vmqyg."
e+"rq¦kqo"rctvgtw"dwf{pmw"2.5"fq"2.8"o"prv0"*¦iqfpkg"¦"Rtcygo"Dwfqyncp{o+."
f+"fcej"fywurcfqy{"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡."fqrwu¦e¦c"ukŽ"mqodkpcelg"fcejw"
fywurcfqygiq."
g+"wuvcykgpkc"mcngpke{"fcejw"pkg"wuvcnc"ukŽ."
h+"rqmt{ekg"fcejw"â"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymqrqfqdp{o."y"mqnqt¦g"¦dnk"qp{o"fq"
mqnqtw"fcejÂymk"pcvwtcnpgl."
i+"cfcrvwlg"ukŽ"kuvpkglŠeŠ"¦cdwfqyŽ."rt¦{"oqfgtpk¦celk"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"qdqykŠ¦wlŠ"
wuvcngpkc"lcm"fnc"dwf{pmÂy"pqy{ej"
504+"Dwf{pmk"iqurqfcte¦g"k"ictc"g<"
c+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"â"qf"rq¦kqow"vgtgpw"fq"mcngpke{"fcejw"ocz0"fq"7.7"o"prv0."
d+"nke¦dc"mqpf{ipcelk"pc¦kgop{ej"fq"KK"y"v{o"rqffcu¦g"w"{vmqyg."
e+"rq¦kqo"rctvgtw"dwf{pmw"2.5"fq"2.;"o"prv0"*¦iqfpkg"¦"Rtcygo"Dwfqyncp{o+."
f+"fcej"fywurcfqy{"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡."
g+"wuvcykgpkc"mcngpke{"fcejw"pkg"wuvcnc"ukŽ."
h+"rqmt{ekg"fcejw"â"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymqrqfqdp{o."y"mqnqt¦g"¦dnk"qp{o"fq"
mqnqtw"fcejÂymk"pcvwtcnpgl."
i+"cfcrvwlg"ukŽ"kuvpkglŠeŠ"¦cdwfqyŽ."rt¦{"oqfgtpk¦celk"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{"qdqykŠ¦wlŠ"
wuvcngpkc"lcm"fnc"dwf{pmÂy"pqy{ej06+"ûŠe¦pc"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy{"qiÂnpgl"y"qdtŽdkg"vgtgpw"
fq"82"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk."y"v{o"rqykgt¦ejpkc"hwpmelk"okgu¦mcnpgl"pkg"ykŽegl"pk""52'"
ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{0"
7+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgcnk¦celŽ"qitqf¦gš"nwd""{yqrüqvÂy"y{itcf¦clŠe{ej"vgtgp"¦cdwfqy{"
okgu¦mcpkqygl."q"y{uqmqžek"pkg"y{"u¦gl"pk""3.7"o"prv0"
8+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"tgmnco"pc"dwf{pmcej."¦"y{lŠvmkgo"dwf{pmÂy"yrkucp{ej"fq"tglguvtw"
¦cd{vmÂy0"Rqykgt¦ejpkc"tgmnco{"pkg"oq"g"rt¦gmtce¦cþ"4.2"o40"
9+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"lcm"y"rwpmekg"7040"
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;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
3+"Mqowpkmce{lpc"qduüwic"vgtgpw"/"wvt¦{owlg"ukŽ"kuvpkglŠeg"¦lc¦f{"pc"ftqik"rwdnke¦pg0"¥lc¦f{"pc"
ftqiŽ"mtclqyŠ"wvt¦{owlg"ukŽ"fq"e¦cuw"lgl"rt¦gdwfqy{."pc"yctwpmcej"w¦iqfpkqp{ej"¦"¦ct¦ŠfeŠ"
ftqik0"Pkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgcnk¦celk"pqy{ej"¦lc¦fÂy"dg¦rqžtgfpkq"pc"ftqiŽ"mtclqyŠ0"
4+"Rctmkpik"y"knqžek"¦cdg¦rkge¦clŠegl"rqvt¦gd{"y{pkmclŠeg"¦"hwpmelk"k"rtqycf¦qpgl"f¦kcücnpqžek"
iqurqfcte¦gl"tgcnk¦qycþ"pc"vgtgpkg"yücupgl"f¦kcümk0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"
3+"Wuvcnc"ukŽ"rqf¦kcü"vgtgpw"pc"pk"gl"rqfcp{ej"yctwpmcej<"
c+"y{f¦kgncpg"f¦kcümk"owu¦Š"d{þ"fquvquqycpg"ykgnmqžekŠ"k"mu¦vcüvgo"fq"urquqdw"
¦ciqurqfctqycpkc"qtc¦"fq"rqvt¦gd"¦ykŠ¦cp{ej"¦"hwpmelqpqycpkgo"rtqlgmvqycp{ej"wt¦Šf¦gš"
k"qdkgmvÂy"¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"qftŽdp{ok"qtc¦"wuvcnqpŠ"hwpmelŠ."qtkgpvce{lp{"rqf¦kcü"vgtgpw"pc"
rqu¦e¦giÂnpg"f¦kcümk"rqmc¦cpq"pc"t{uwpmw"rncpw."
"d+"mc"fc"f¦kcümc"dŽf¦kg"okcüc"¦cdg¦rkge¦qp{"fquvŽr"fq"ftqik"rwdnke¦pgl"¦"¦cuvt¦g"gpkgo"rmv";."
rrmv3"nwd"ygypŽvt¦pgl"MFY."
e+"¦cmc¦"fqmqp{ycpkc"rqf¦kcüÂy"rqyqfwlŠe{ej"mqpkge¦pqžþ"fqfcvmqy{ej"¦lc¦fÂy"pc"ftqiŽ"
mtclqyŠ."
f+"tgcnk¦qycpkg"pqy{ej"qdkgmvÂy"okgu¦mcnp{ej"owuk"wy¦inŽfpkcþ"jcücu"mqowpkmce{lp{"
y{yqücp{"qdekŠ"gpkgo"ftqik."
g+"mc"fc"y{f¦kgnqpc"f¦kcümc"owuk"¦cdg¦rkge¦{þ"vgtgp"pc"okgluec"rquvqlqyg"¦iqfpkg"¦"£"7"rmv"6."
h+"pc"mc"fgl"y{f¦kgncpgl"f¦kcüeg"owu¦Š"d{þ"¦cejqycpg"wuvcnqpg"fnc"vgtgpw"rqykgt¦ejpkg"
dkqnqike¦pkg"e¦{ppg0"
4+"Vgtgp"pkg"y{ocic"uecngpkc."fqrwu¦e¦c"ukŽ"üŠe¦gpkg"mknmw"f¦kcügm"y"egnw"rqykŽmu¦gpkc"vgtgpw"
rqf"kpyguv{elŽ0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"¥cmc¦"dwfqy{"pc"vgtgpcej"rqfoqmü{ej0"
4+"Qitqf¦gpkc"v{nmq"¦"ocvgtkcüÂy"pcvwtcnp{ej0"
5+"Dwf{pmk"okgu¦mcnpg"tgcnk¦qycþ"¦"wy¦inŽfpkgpkgo"jcücuw"mqowpkmce{lpgiq"gokvqycpgiq"
rt¦g¦"ftqik0"
6+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
7+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
3+"Yu¦{uvmkg"qdkgmv{"ykpp{"rqukcfcþ"rqfüŠe¦gpkg"fq"ukgek"yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"
k"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pg0"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"y"qmtgukg"rt¦glžekqy{o"dwfqyŽ"u¦e¦gnp{ej"
¦dkqtpkmÂy"dg¦qfrü{yqy{ej"nwd"kpp{ej"fqrwu¦e¦qp{ej"rtcygo"wt¦Šf¦gš"fq"qfdkqtw"
pkge¦{uvqžek"rü{pp{ej0""
4+"Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg."y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc="rtghgtqycpg<"gpgtikc"uüqpge¦pc."gpgtikc"gngmvt{e¦pc"kvr0"
5+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"WRT""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30WRT"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"8.82"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

3+"Hwpmelc"vgtgpw<"wuüwik."rtqfwmelc."rt¦go{uü"k"rt¦gvyÂtuvyq."t¦gokquüq."jcpfgn"qtc¦"dkwtc"
k"ocic¦{p{"¦ykŠ¦cpg"¦"rtqfwmelŠ"k"rt¦gvyÂtuvygo"tqnp{o0""
4+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"hwpmelŽ"okgu¦mcpkqyŠ"¦ykŠ¦cpŠ"¦"hwpmelŠ"iüÂypŠ0"
5+"Y{mnwe¦gpkc<"rt¦go{uü"wekŠ"nky{."y{vyct¦clŠe{"rqpcfpqtocv{yp{"jcücu."¦crcej"k"¦cr{ngpkg"
rq¦c"vgtgp"yücupgl"f¦kcümk"k"jcpfgn"q"rqykgt¦ejpk"ykŽmu¦gl"pk""4222"ofi0"

6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq"
¥iqfpkg"¦"rt¦grkucok"qftŽdp{ok"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"
"3+Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"rtcyc0""
"4+Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
52'."y"v{o"wf¦kcü"¦kgngpk"y{uqmkgl"okp0"42"'"y"uvquwpmw"fq"rqy0"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"f¦kcümk0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl""
Vgtgp"pkg"¦pclfwlg"ukŽ"uvtghkg"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl0"
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9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
"Y"itcpkecej"vgtgpw"rt¦guvt¦gš"rwdnke¦pc"pkg"y{uvŽrwlg0"

:" ¥cucfc"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<""
3+"Dwf{pmk"wuüwiqyg."rt¦go{uüqyg."ocic¦{pqyg"qtc¦"kppg"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"vcmkg"lcm<"
rqflc¦f{."kphtcuvtwmvwtc"vgejpke¦pc"pkg¦dŽfpc"fnc"¦cqrcvt¦gpkc"qdkgmvÂy"y"ogfkc"qtc¦"ocüc"
ctejkvgmvwtc0"
4+"Fnc"rtqlgmvqycp{ej"k"oqfgtpk¦qycp{ej"dwf{pmÂy"qdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc<"
c+"y{uqmqžþ"ocz0"fq"KK"mqpf{ipcelk."üŠe¦pkg"¦"rqffcu¦go."
d+"y{uqmqžþ"fq"mcngpke{"fcejw."nwd"qmcrw"â"ocz0"33.7"o."
e+"rq¦kqo"rqucf¦mk"rctvgtw"*2022+"2.5Ç2.;"o"prv0."
f+"fnc"dwf{pmÂy"q"tq¦rkŽvqžek"fq"32"o"/"fcej"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡"fywurcfqy{"nwd"lgiq"
mqodkpcelg."fnc"dwf{pmÂy"u¦gtu¦{ej"tqf¦clw"fcejw"k"lgiq"rqmt{ekc"pkg"wuvcnc"ukŽ."
g+"rqmt{ekg"fcejw"fnc"dwf{pmÂy"fq"k"tÂypgl"32"o"â"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"
fcejÂymqrqfqdp{o."y"mqnqt¦g"fcejÂymk0"
5+"ûŠe¦pc"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy{"mwdcvwtqygl"y"qdtŽdkg"vgtgpw"fq"82"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"
f¦kcümk0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."rctmkpik"
3+"Mqowpkmce{lpc"qduüwic"vgtgpw"/"wvt¦{owlg"ukŽ"kuvpkglŠeg"¦lc¦f{"pc"ftqik"rwdnke¦pg0"¥lc¦f{"pc"
ftqiŽ"mtclqyŠ"wvt¦{owlg"ukŽ"fq"e¦cuw"lgl"rt¦gdwfqy{."pc"yctwpmcej"w¦iqfpkqp{ej"¦"¦ct¦ŠfeŠ"
ftqik0"Mc"fc"¦okcpc"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw"rqyqfwlŠec"y¦oq"qp{"twej"mqowpkmce{lp{"
y{ocic"rqpqypgiq"w¦iqfpkgpkc"¦lc¦fw"¦"¦ct¦ŠfeŠ"ftqik0"
4+"Pkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"tgcnk¦celk"pqy{ej"¦lc¦fÂy"dg¦rqžtgfpkq"pc"ftqiŽ"mtclqyŠ0"
5+"Okgluec"rquvqlqyg."y"knqžek"¦cdg¦rkge¦clŠegl"rqvt¦gd{"y{pkmclŠeg"¦"hwpmelk"k"rtqycf¦qpgl"
f¦kcücnpqžek"iqurqfcte¦gl"*¦iqfpkg"¦"£7"rmv"7+."tgcnk¦qycþ"pc"vgtgpkg"f¦kcümk0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"okglueqy{o""
Fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqf¦kcü"vgtgpw"pc"¦cucfcej"y{pkmclŠe{ej"¦"rt¦grkuÂy"qftŽdp{ej0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"¥cmc¦"¦cdwfqy{"kppgl"pk""y{u¦e¦giÂnpkqpc"y"wuv0":0""
4+"Dwf{pmk"okgu¦mcnpg"tgcnk¦qycþ"wy¦inŽfpkgpkgo"jcücuw"mqowpkmce{lpgiq"gokvqycpgiq"rt¦g¦"
ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
6+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"
7+"Qitqf¦gpkc"¦"ocvgtkcüÂy"pcvwtcnp{ej0"
8+"QdqykŠ¦wlg"y{oÂi"uvquqycpkc"rqfqdp{ej"qitqf¦gš."eq"pclopkgl"y¦füw""y{f¦kgnqpgiq"
qfekpmc"ftqik0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
"3+"¥cqrcvt¦gpkg"qdkgmvÂy"y"yqfŽ"¦"ukgek"yqfqekŠiqygl0""
4+"Qfrtqycf¦gpkg"žekgmÂy"fq"ukgek"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl0"
5+"¥cqrcvt¦gpkg"y"gpgtikŽ"gngmvt{e¦pŠ"¦"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl0"
6+"Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg"y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc."rtghgtqycpg<"gpgtikc"uüqpge¦pc."ic¦."gpgtikc"gngmvt{e¦pc"kvr0"
7+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"WMt""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30WMt"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.42"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"Hwpmelc"vgtgpw<""

"vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"hwpmelŽ"wuüwi"mwnvw"tgnkiklpgiq0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

"Qdkgmv"uvcpqykŠe{"yc"p{"cmegpv"ctejkvgmvqpke¦p{"yuk"k"qdtŽdw0"
7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""

3+"Cfcrvcelc"k"qejtqpc"kuvpkglŠe{ej"ft¦gy"¦pclfwlŠe{ej"ukŽ"pc"vgtgpkg0"
4+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
5+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
72'0"
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8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
3+"Qdkgmv"yrkucp{"fq"tglguvtw"¦cd{vmÂy"/"mqžekÂü"rctchkcnp{"r0y0"žy0"Dctvüqokglc"*pt"tglguvtw":35+0
4+"Qejtqpc"qdkgmvw"qtc¦"vgtgpw"yqmÂü"pkgiq"q¦pce¦qpgiq"lcmq"rctm"rt¦{mqžekgnp{"*lcm"rqmc¦cpq"
pc"t{uwpmw"rncpw+"¦iqfpkg"¦"£":."wuv0"3."rmv"3"pkpkglu¦gl"wejycü{"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
"Y"itcpkecej"vgtgpw"rt¦guvt¦gš"rwdnke¦pc"pkg"y{uvŽrwlg0"Dt{üc"mqžekqüc"uvcpqyk"yc"p{"fnc"
qdu¦ctw"cmegpv"ctejkvgmvqpke¦p{0"

:" ¥cucfc"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
3+"Wvt¦{ocpkg"kuvpkglŠegiq"qdkgmvw"y"fqdt{o"uvcpkg"vgejpke¦p{o0""
4+"Oq"nkyc"tgcnk¦celc"ocügl"ctejkvgmvwt{"pc"yctwpmcej"mqpugtycvqtumkej0"
5+"ûŠe¦pc"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy{"qiÂnpgl"y"qdtŽdkg"vgtgpw"fq"52"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
"Dg¦rqžtgfpk"fquvŽr"fq"vgtgpw"¦"uŠukcfwlŠegl"¦"vgtgpgo"ftqik0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"¥cmc¦"uecncpkc0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+¥cmc¦"tgmnco0"
4+"Qitqf¦gpkc"v{nmq"¦"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0""
5+"¥cmc¦"nqmcnk¦celk"ykg""k"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej"pc"ykg"{"mqžekqüc"qtc¦"pc"vgtgpkg0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
3+"Qdkgmv"ykpkgp"rqukcfcþ"rqfüŠe¦gpkg"fq"ukgek"yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"ukgek"
gngmvtqgpgtigv{e¦pgl0"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"y"qmtgukg"rt¦glžekqy{o"dwfqyŽ"u¦e¦gnp{ej"¦dkqtpkmÂy"
dg¦qfrü{yqy{ej"nwd"kpp{ej"fqrwu¦e¦qp{ej"rtcygo"wt¦Šf¦gš"fq"qfdkqtw"pkge¦{uvqžek"
rü{pp{ej0"
4+Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg."y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc0"
5+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"RR""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30RR."4"RR"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.44"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

3+"Hwpmelc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦pgl0"
4+"Vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"rnce"rwdnke¦p{0"3RR"â"ykglumk"rnce"¦cdcy."4RR"â"rnce"rwdnke¦p{."
fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"qdkgmvw"ucmtcnpgiq"y"hqtokg"dwf{pmw"nwd"mcrnke¦mk0"

6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""
¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""
Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupg"
Qdu¦ct"lguv"qdlŽv{"uvtghŠ"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
QdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"£":"wuv03."rmv"40"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Rt¦guvt¦gš"rwdnke¦pc"fnc"qfrqe¦{pmw"k"tgmtgcelk0"

:" ¥cucfc"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<"
3+"Fnc"vgtgpw"3"RR<"
c+"¦kgngš."cnglmk"
0d+"wt¦Šf¦gpkc"¦cdcyqyg"fnc"f¦kgek0"
e+"ocüc"ctejkvgmvwtc0"
4+"Fnc"vgtgpw"4"RR"â"vgtgp"fcypgiq"mqžekqüc."wuvcnc"ukŽ"tgcnk¦celg<"
c+"¦kgngpk."cnglgm."rncew."
d+"ocügl"ctejkvgmvwt{."
e+"mcrnke¦mk"nwd"qdkgmvw"ucmtcnpgiq0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."rctmkpik"
"¥"ftÂi"uŠukgfpkej0"
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32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"okglueqy{o""
Pkg"wuvcnc"ukŽ0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"Gygpvwcnpg"qitqf¦gpkg"tgcnk¦qycþ"rt¦{"w"{ekw"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0""
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl""
Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"WQ""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30"WQ"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.7:"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

Hwpmelc"vgtgpw<"vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"hwpmelŽ"wuüwiqyŠ"¦ykŠ¦cpŠ"¦"qžykcvŠ"*u¦mqüc."žykgvnkec."
rt¦gfu¦mqng"kvr0+0"

6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq"
3+"Wuvcnc"ukŽ"pkgrt¦gmtce¦cnpŠ"nkpkŽ"¦cdwfqy{"fnc"qdkgmvw"iüÂypgiq.""
4+"Fqdwfqyc"ucnk"ikopcuv{e¦pgl"k"dwfqyc"rq¦quvcü{ej"qdkgmvÂy"y"iüŽdk"f¦kcümk"*¦c"dwf{pmkgo"
u¦mqü{+"¦"¦cejqycpkgo"rt¦grkuÂy"qftŽdp{ej"

7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""
3+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
4+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
62'0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
Qdu¦ct"lguv"qdlŽv{"uvtghŠ"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
QdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"£":"wuv03."rmv"40"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Gngycelc"qdkgmvÂy"tgcnk¦qycpg"y¦füw""wnke"uvcpqykþ"dŽfŠ"fqompkŽekg"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦pgl0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
"Rqfuvcyqyg"¦cucf{"¦cdwfqy{"tgcnk¦qycpgl"y"tcocej"qmtgžnqpgl"hwpmelk<""
3+"Cfcrvcelc"kuvpkglŠegl"¦cdwfqy{."fqrwu¦e¦c"ukŽ"pcfdwfqyŽ"dwf{pmw"fcejgo"fywurcfqy{o"
qtc¦"fqdwfqyŽ"dwf{pmw"ucnk"ikopcuv{e¦pgl"nwd"dwfqyŽ"pqygiq"dwf{pmw"iqurqfcte¦giq0"
DwfqyŽ"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"k"wt¦Šf¦gš"¦"pkŠ"¦ykŠ¦cp{ej."ejqfpkmÂy"k"rqflc¦fÂy0"
QdqykŠ¦wlŠeg"wuvcngpkc<"
c+"y{uqmqžþ"fq"KK"mqpf{ipcelk."üŠe¦pkg"¦"pcfdwfqycp{o"rqffcu¦go.""
d+"y{uqmqžþ"dwf{pmw"fq"mcngpke{"fcejw"ocz0"32.2"o"prv0."
+"rq¦kqo"rqucf¦mk"rctvgtw"fquvquqycp{"fq"qdkgmvÂy"kuvpkglŠe{ej.""
f+"fcej"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡"fywurcfqy{"nwd"lgiq"mqodkpcelc."fnc"ucnk"ikopcuv{e¦pgl"
y{uqmqžþ"fcejw"fq"pcly{"u¦giq"rwpmvw"32.2"o0."
g+"fnc"fcejw"quvtgiq"/"rqmt{ekg"fcejw"fcejÂymŠ"nwd"ocvgtkcügo"fcejÂymqrqfqdp{o"y"mqnqt¦g"
fcejÂymk."fnc"ucnk"ikopcuv{e¦pgl"pcej{ngpkc"k"rqmt{ekc"fcejw"pkg"wuvcnc"ukŽ0"
4+"Y"tcocej"¦cdwfqy{"iqurqfcte¦gl"qdqykŠ¦wlg<"
c+"dwf{pgm"iqurqfcte¦{"pkg¦dŽfp{"fq"rtqycf¦gpkc"f¦kcücnpqžek"nqmcnk¦qycþ"pc"¦crnge¦w"f¦kcümk"
¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"qftŽdp{ok."
d+"y{uqmqžþ"ocz0"fq":.2"o0"prv0."fcej"q"pcej{ngpkw"qf"52‡"fq"67‡"fywurcfqy{"nwd"lgiq"
mqodkpcelc0"
5+"Pc"vgtgpkg"f¦kcümk"vgtgp"fq"tgmtgcelk0"
6+"Rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"fq"62"'"qiÂnpgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
3+"Dg¦rqžtgfpk"fquvŽr"fq"vgtgpw"¦"ftÂi"uŠukcfwlŠe{ej"¦"f¦kcümŠ0""
4+"Rctmkpik."y"knqžek"¦cdg¦rkge¦clŠegl"rqvt¦gd{"y{pkmclŠeg"¦"hwpmelk"k"rtqycf¦qpgl"f¦kcücnpqžek"
iqurqfcte¦gl"*¦iqfpkg"¦"£"7"rmv"7+."tgcnk¦qycþ"pc"vgtgpkg"yücupgl"f¦kcümk0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"Vgtgp"pkg"y{ocic"uecngpkc."fqrwu¦e¦c"ukŽ"üŠe¦gpkg"mknmw"f¦kcügm"y"egnw"
rqykŽmu¦gpkc"vgtgpw0"
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33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"Qitqf¦gpkc"tgcnk¦qycþ"v{nmq"¦"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0""
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl""
3+"Yu¦{uvmkg"qdkgmv{"ykpp{"rqukcfcþ"rqfüŠe¦gpkg"fq"ukgek"yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"
k"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl0"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"y"qmtgukg"rt¦glžekqy{o"dwfqyŽ"u¦e¦gnp{ej"
¦dkqtpkmÂy"dg¦qfrü{yqy{ej"nwd"kpp{ej"fqrwu¦e¦qp{ej"rtcygo"wt¦Šf¦gš"fq"qfdkqtw"
pkge¦{uvqžek"rü{pp{ej0"
4+"Qit¦gycpkg"dwf{pmÂy"yücupg."y{mqt¦{uvwlŠeg" tÂfüc"gpgtikk"q"qitcpke¦qpgl"gokulk"
¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"fq"žtqfqykumc="rtghgtqycpg<"gpgtikc"uüqpge¦pc."gpgtikc"gngmvt{e¦pc"kvr0"
5+"Iqurqfctmc"qfrcfcok"pc"¦cucfcej"rt¦{lŽv{ej"pc"vgtgpkg"iokp{0"

MCTVC"VGTGPW"G""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"G"3."G"4."G"5."G"6."G"7."."G"8."G"9."G":."G";"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw"rqf"3"gngmvtqypkg"ocz0"2.3:"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw""

Vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"nqmcnk¦celŽ"gngmvtqypk"ykcvtqygl0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq"

"¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"qftŽdp{ok0"
7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""

Pkg"wuvcnc"ukŽ0"
8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"

"Pkg"wuvcnc"ukŽ"
9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej""

Ykg"c"mqnqtw"dkcügiq"nwd"u¦ctgiq"lg"gnk"rtcyq"pkg"uvcpqyk"kpce¦gl0"
:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"

3+"Fnc"vgtgpw"y{¦pce¦qpq"qtkgpvce{lpŠ"nkpkŽ"tq¦itcpke¦clŠeŠ"*£4"wuv0"6+0"Nqmcnk¦celc"gngmvtqypk"
oq"g"wnge"rt¦guwpkŽekw"fq"72"o"y"fqyqnp{o"mkgtwpmw."¦"lgfpqe¦gup{o"¦cmc¦go"rt¦{dnk"cpkc"
kej"fq"ekgmÂy"yqfp{ej."mcpcüÂy"k"tqyÂy"ognkqtce{lp{ej0"
4+"U¦e¦giÂüqyg"nqmcnk¦celg"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej"qtc¦"ukgek"gngmvtqgpgtigv{e¦pgl"uüw"Šegl"fq"
¦cukncpkc"rqu¦e¦giÂnp{ej"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej."q"mvÂt{ej"oqyc"y"rt¦gfokqvqy{o"rtqlgmekg"
OR¥R"¦quvcpŠ"yumc¦cpg"pc"gvcrkg"êRtqlgmvw"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpwé"qrtceqycpgiq"fq"
yücžekygiq"rtqlgmvw"dwfqyncpgiq0"
5+"Nqmcnk¦celc"gngmvtqypk"ykcvtqygl"pc"¦cucf¦kg"¦iqfpgl"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc"
rqrt¦gf¦qpc"qrtceqycpkgo"tcrqtvw"qff¦kcü{ycpkc"kpyguv{elk"pc"žtqfqykumq"rt¦{tqfpke¦g"
k"kuvpkglŠeŠ"¦cdwfqyŽ"okgu¦mcpkqyŠ0"
6+"Wuvcnc"ukŽ"dwfqyŽ"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej"¦"gngogpvÂy"hcdt{e¦pkg"pqy{ej."pkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"
ydwfqycpkc"gngogpvÂy"¦"tq¦dkÂtmk0""
7+"Pc"ecü{o"qdu¦ct¦g"rncpw"wuvcnc"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"gngmvtqypk"lgfpgiq"v{rw"q"vcmkej"uco{ej"
rctcogvtcej"vgejpke¦p{ej"qtc¦"vgl"ucogl"mqnqt{uv{eg0"
"8+"Wuvcnc"ukŽ"rctcogvt{"gngmvtqypk"ykcvtqygl<"
c+"ocz0"y{uqmqžþ"mqpuvtwmelk"ykg"{"qf"rqfuvcy{"fq"quk"yktpkmc"342"o"prv0."ecümqykvc"y{uqmqžþ"
fq"gngmvtqypk"*üŠe¦pkg"¦g"žokiügo+"fq"3:2"o"prv0."
d+"y{mnwe¦c"ukŽ"tgcnk¦celŽ"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej"pc"uvcnqy{ej"mqpuvtwmelcej"mtcvqypkeqy{ej."
e+"qdqykŠ¦wlg"¦cejqycpkg"pkgrt¦gmtce¦cnpgiq"rq¦kqow"jcücuw"¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"qftŽdp{ok"
fnc"rt¦g¦pce¦qp{ej"y"rncpkg"hwpmelk"vgtgpÂy."
f+"vwtdkp{"q"tgiwnqycp{o"rq¦kqokg"jcücuw."
g+"y{ocicpg"pqepg"k"f¦kgppg."uvcüg"q¦pcmqycpkg"rt¦gu¦mqfqyg."¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"
qftŽdp{ok0"
9+"Pc"mqpuvtwmelk"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej"¦cdtcpkc"ukŽ"wokgu¦e¦cpkc"tgmnco."¦"y{lŠvmkgo"ênqiqé"
rtqfwegpvc"wt¦Šf¦gpkc"k"kpyguvqtc0"



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133 — 14603 — Poz. 2570

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
3+"FquvŽr"fq"vgtgpw"¦"kuvpkglŠe{ej"ftÂi"rwdnke¦p{ej"k"ygypŽvt¦p{ej0"
4+"YgypŽvt¦pc"qduüwic"vgtgpw"/"ftqicok"ygypŽvt¦p{ok"MFY."qfejqf¦Še{ok"qf"ftÂi"
rwdnke¦p{ej0"Nqmcnk¦celc"ftÂi"ygypŽvt¦p{ej"oq"g"wnge"rt¦guwpkŽekw"fq"72"o"y"¦cng"pqžek"qf"
wuvcykgpkc"ykg"{0"
"5+"YgypŽvt¦pg"ftqik"fqlc¦fqyg"owu¦Š"rqukcfcþ"pcykgt¦ejpkŽ"q"mqpuvtwmelk"fquvquqycpgl"fq"
ykgnmqžek"rtqipq¦qycpgiq"qdekŠ"gpkc"k"fq"yctwpmÂy"itwpvqy{ej"y{uvŽrwlŠe{ej"pc"v{o"
vgtgpkg0"
6+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"oq"nkyqžþ"v{oe¦cuqygiq"¦ciqurqfctqycpkc"ekŠiÂy"mqowpkmce{lp{ej."
uvquqypkg"fq"fqtc p{ej"rqvt¦gd"qduüwikycp{ej"vgtgpÂy0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecncpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o""
"¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"¥cmc¦"¦cdwfqy{"pkg¦iqfpgl"¦"rt¦g¦pce¦gpkgo0"
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"v{o."tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"
5+"QdqykŠ¦wlg"mc"fqtc¦qyq"¦iücu¦cpkg"fq"U¦ghquvyc"Uüw"d"Twejw"Nqvpke¦giq"Ukü"¥dtqlp{ej"TR"
yu¦gnmkej"rtqlgmvqycp{ej"qdkgmvÂy"dwfqyncp{ej"q"y{uqmqžek"72.22"o"prv0"k"y{"u¦gl0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl"
3+"Fnc"rqvt¦gd"gngmvtqypk"ykcvtqy{ej"nqmcnk¦wlg"ukŽ<"ukgþ"gpgtigv{e¦pŠ"mcdnqyŠ"qtc¦"kppg"
wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg."uüw"Šeg"fq"rtqfwmelk"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl"qtc¦"lgl"rt¦gu{ücpkc"fq"ukgek"
gpgtigv{e¦pgl0"
4+"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"rtqycf¦gpkg"rt¦g¦"vgtgp"kppgl"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."pr0"ukgek"
yqfqekŠiqygl."mcpcnk¦ce{lpgl."vgngmqowpkmce{lpgl"nwd"vgngkphqtocv{e¦pgl."rqf"yctwpmkgo"
¦iqfpqžek"¦"rt¦grkucok"u¦e¦giÂnp{ok"k"¦iqfŠ"yücžekekgnc"vgtgpw0"

MCTVC"VGTGPW"KG""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"40KG"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.5:"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

"Vgtgp"wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej"gpgtigv{mk0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok0"
7" ¥cucfc"Qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""

"¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok0"
8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"

"Pkg"wuvcnc"ukŽ0"
9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej""

¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok0"
:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"

3+"IüÂyp{"Rwpmv"¥cukncpkc0"
4+"Wt¦Šf¦gpkc"gpgtigv{e¦pg"fq"rt¦gvyct¦cpkc"k"rt¦gu{üw"oqe{0"
5+"¥iqfpkg"¦"rt¦grkucok"u¦e¦giÂnp{ok"fqv0"wt¦Šf¦gš"gpgtigv{e¦p{ej0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
FquvŽr"fq"vgtgpw"¦"ftÂi"uŠukcfwlŠe{ej"¦"vgtgpgo0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecncpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o""
"Wuvcnc"ukŽ"oq"nkyqžþ"y{f¦kgngpkc"f¦kcümk"y"itcpkecej"pkg¦dŽfp{ej"fq"lgl"y{mqt¦{uvcpkc"¦iqfpkg"
¦"rt¦g¦pce¦gpkgo0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{"
3+"¥cmc¦"¦cdwfqy{"kppgl"pk""y{u¦e¦giÂnpkqpc"y"wuv0":0""
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl""
"Nkpkg"gngmvtqgpgtigv{e¦pg<"fqrtqycf¦gpkg."rt¦gvyct¦cpkg"k"rt¦gu{ü"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl0"

MCTVC"VGTGPW"¥E""
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3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30¥E"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.56"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw"

"Vgtgp"rt¦g¦pce¦qp{"rqf"eogpvct¦0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""

3+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
4+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"okp0"
42'0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
3+"Qdu¦ct"lguv"qdlŽv{"uvtghŠ"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
QdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"£":"wuv03."rmv"40""
4+"Qejtqpc"eogpvct¦c"yrkucpgiq"fq"Iokppgl"Gykfgpelk"¥cd{vmÂy"q¦pce¦qpgiq"pc"t{uwpmw"
rncpw."y"v{o"¦cejqycpkg"wmücfw"žekg"gm."qejtqpc"itqdÂy."pcitqdmÂy."uvctqft¦gyw"qtc¦"dtco{"
ylc¦fqygl0"
5+"QdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"£":"pkpkglu¦gl"wejycü{0"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
"Pkg"fqv{e¦{0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"¥iqfpkg"¦"qftŽdp{ok"rt¦grkucok"
rtcyc0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg""
¥"ftqik"rwdnke¦pgl0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecngpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o"
Pkg"fqv{e¦{0"

33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¦cdwfqy{""
Qitqf¦gpkc"tgcnk¦qycþ"rt¦{"w"{ekw"pcvwtcnp{ej"ocvgtkcüÂy0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl""
¥iqfpkg"¦"qftŽdp{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"

MCTVC"VGTGPW"¥p""
3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30¥p"
4" Rqykgt¦ejpkc"vgtgpw<"2.;9"jc"
5" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw""

Vgtgp"¦kgngpk"pcvwtcnpgl0"
6" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

Qejtqpc"vgtgpw"rt¦gf"¦cpkge¦{u¦e¦gpkgo"k"¦cu{rcpkgo0"
7" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w""

3+"Qejtqpc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
4+"Wf¦kcü"rqykgt¦ejpk"dkqnqike¦pkg"e¦{ppgl"y"uvquwpmw"fq"ecümqykvgl"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk";7'0"

8" ¥cucf{"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq"k"¦cd{vmÂy"qtc¦"fÂdt"mwnvwt{"yurÂüe¦gupgl"
Vgtgp"¦pclfwlg"ukŽ"y"uvtghkg"qejtqp{"mqpugtycvqtumkgl"wmücfw"twtcnkuv{e¦pgiq"yuk"™ykgtmk0"
QdqykŠ¦wlŠ"wuvcngpkc"£":"wuv03."rmv"40"

9" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
"Pkg"fqv{e¦{0"

:" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{""
Fqrwu¦e¦c"ukŽ"dwfqyŽ"ukgek"rqf¦kgop{ej"k"pcrqykgvt¦p{ej"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"
¦"¦cejqycpkgo"rt¦grkuÂy"qftŽdp{ej0"

;" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."okgluec"rquvqlqyg"
"¥cmc¦"dwfqy{"ftÂi"k"rctmkpiÂy0"

32" U¦e¦giÂüqyg"¦cucf{"k"yctwpmk"uecncpkc"qtc¦"rqf¦kcüw"pkgtwejqoqžek"qdlŽv{ej"rncpgo"
okglueqy{o""
"Pkg"wuvcnc"ukŽ0"
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33" U¦e¦giÂüqyg"yctwpmk"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"qtc¦"qitcpke¦gpkc"y"kej"w"{vmqycpkw."y"v{o"
¦cmc¦"¥cdwfqy{"
3+"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"dwfqyncp{ej."¦"y{lŠvmkgo"wt¦Šf¦gš"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl0"
4+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"y"uŠukgf¦vykg"ftqik0"
5+"¥cmc¦"tgcnk¦celk"tgmnco"gokvwlŠe{ej"¦okgppg"žykcvüq0"

34" ¥cucf{"qduüwik"kp"{pkgt{lpgl""
Rt¦g¦"vgtgp"oqiŠ"rt¦gejqf¦kþ"ukgek"rqf¦kgopg"k"pc¦kgopg"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl0"

MCTVC"VGTGPW"YU""

3" Q¦pce¦gpkg"pc"t{uwpmw"rncpw<"30YU."40YU."50YU"
4" Rt¦g¦pce¦gpkg."hwpmelc"vgtgpw<"

"Yqf{"rqykgt¦ejpkqyg."žtÂfnŠfqyg"*ekgmk."tqy{"k"qe¦mc"yqfpg+0"
5" ¥cucf{"qejtqp{"k"mu¦vcüvqycpkg"ücfw"rt¦guvt¦gppgiq""

"¥iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc0"
6" ¥cucfc"qejtqp{"žtqfqykumc."rt¦{tqf{"k"mtclqdtc¦w"

"3+"Qejtqpc"kuvpkglŠegl"¦kgngpk"y{uqmkgl"k"pkumkgl0"
4+"Qejtqpc"rt¦gf"¦cpkge¦{u¦e¦gpkgo0"

7" Y{ocicpkc"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd"mu¦vcüvqycpkc"rt¦guvt¦gpk"rwdnke¦p{ej"
Pkg"wuvcnc"ukŽ0"

8" ¥cucfc"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{Yqf{"rqykgt¦ejpkqyg"fq"
mvÂt{ej"pcng"Š<"
3+"30YU"â"ekgmk"yqfpg"â"uvcpqykŠeg"nqmcnpg"rqykŠ¦cpkc"gmqnqike¦pg0"
4+"40YU"â"tqy{"ognkqtce{lpg"rqfuvcyqyg"â"fq"wvt¦{ocpkc"k"qejtqp{0"
5+"50YU"â"tqy{"ognkqtce{lpg"u¦e¦giÂüqygâ"fq"wvt¦{ocpkc"k"qejtqp{0"
6+"fqrwu¦e¦c"ukŽ"pc"pkgykgnmkej"qfekpmcej"umcpcnk¦qycpkg"tqyw"nwd"ekgmw"k"lgiq"rt¦{mt{ekg."
mvÂtg"rqrt¦gf¦qpg"owu¦Š"d{þ"rtqlgmvgo"rt¦{lŽv{o"rt¦g¦"yücžeky{"¦ct¦Šf"ognkqtcelk0"

9" ¥cucf{"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."mu¦vcüvqycpkg"¦cdwfqy{"
Yu¦{uvmkg"ekgmk"yqfpg."¦dkqtpkmk"qtc¦"uvcy{"rqfngiclŠ"qejtqpkg."e¦{u¦e¦gpkw"k"mqpugtycelk"
k"wftq"pkgpkw"¦"¦crgypkgpkgo"pkgpctwu¦cnpgiq"rt¦grü{yw0"

:" FquvŽrpqžþ"mqowpkmce{lpc."rctmkpik""
¥crgypkþ"fquvŽrpqžþ"y"egnw"wvt¦{ocpkc."e¦{u¦e¦gpkc"k"mqu¦gpkc"vtcy0"

"

§ 13

  Komunikacja

1. Ustala się system komunikacji na terenie objętym pla-
nem oparty na:
a) drogach publicznych (na terenie zwartej zabudowy 

realizowane jako ulice) – klasy głównej (KDG), klasy 
zbiorczej (KDZ), klasy lokalnej (KDL), klasy dojazdo-
wej (KDD),

b) drogach wewnętrznych - prywatnych i gminnych 
(KDW),

c) drogach pieszo – jezdnych (KDX).
2. Funkcja drogi (ulicy), określona w tekście planu, odpo-

wiada przyjętemu oznaczeniu w tekście i na rysunku 
planu:
a) KDL drogi i ulice klasy lokalnej, należące do podsta-

wowego układu komunikacyjnego obszaru opraco-
wania, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL. 
Podstawowe parametry dróg:
— szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących – min. 12,0 m,
— szerokość jezdni - min. 5,5 m,
— w pasie drogowym na terenie zwartej zabudowy 

wsi chodniki jedno- lub dwustronne dla pieszych 
oraz jednostronna ścieżka rowerowa, dopuszcza 
się łączenie ścieżki rowerowej z chodnikiem,

— w pasie drogowym dopuszcza się realizacje miejsc 
postojowych w wyznaczonych miejscach lub na 
poszerzeniach jezdni,

— zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących w 
liniach rozgraniczających drogi i ulice

b) KDG droga główna (G) w ciągu drogi krajowej 
(K55):
— szerokość pasa drogowego zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami odrębnymi, w miarę możliwości 
terenowych,

— szerokość jezdni dostosowana do przenoszonego 
obciążenia ruchem,

— w pasie drogowym chodnik dla pieszych oraz min. 
jednostronna ścieżka rowerowa,

— na terenie zabudowanym droga oświetlona,
— zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących w 

liniach rozgraniczających drogi i ulice.
c) KDZ droga (ulica) zbiorcza (Z) w ciągu drogi powia-

towej:
— szerokość pasa drogowego zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami szczególnymi, w miarę możli-
wości terenowych, nie mniej jednak niż 15 m,

— szerokość jezdni dostosowana do przenoszonego 
obciążenia ruchem,

— w pasie drogowym chodnik dla pieszych oraz min. 
jednostronna ścieżka rowerowa,

— na terenie zabudowanym droga oświetlona,
— zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących w 

liniach rozgraniczających drogi i ulice.
d) KDD drogi i ulice dojazdowe, należące do podstawo-

wego układu komunikacyjnego obszaru opracowa-
nia, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD. 
Podstawowe parametry ulic:
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— szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-
jących - 10÷12 m,

— szerokość jezdni - 5,5 m,
— w pasie drogowym chodniki dla pieszych oraz 

jednostronna ścieżka rowerowa,
— zabrania się obsadzania drzewami dróg dojazdo-

wych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej (200 
m),

— w pasie drogowym dopuszcza się realizacje miejsc 
postojowych w wyznaczonych miejscach lub na 
poszerzeniach jezdni

— dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących 
w liniach rozgraniczających o max. powierzchni 
do 4m˛.

e) KDX drogi pieszo jezdne:
— szerokość min. 4,0 m, dla ruchu pieszego z do-

puszczeniem ruchu kołowego,
— zakaz umieszczania reklam.

f) KDW drogi i ulice wewnętrzne, stanowiące połą-
czenie podstawowego układu komunikacyjnego z 
terenami budowlanymi, do nich należą ulice ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDW. Dla dróg 
wewnętrznych obowiązuje:
— szerokość pasa drogowego - zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami odrębnymi, w miarę możliwo-
ści terenowych, nie mniej jednak niż 6,0 m,

— szerokość jezdni dostosowana do przenoszonego 
obciążenia ruchem – min. 3,5 m dla ruchu jedno-
stronnego lub dwustronnego z mijanką,

— zabrania się obsadzania drzewami nowych dróg 
wewnętrznych,

— zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących w 
liniach rozgraniczających drogi i ulice.

g) KR trasy rowerowe (M – międzyregionalne, R – re-
gionalne, L – lokalne), projektowane na terenie po 
nieczynnej linii kolei wąskotorowych, przekazanych 
do samorządu, lub wzdłuż istniejących dróg.

3. W liniach rozgraniczających drogi krajowe zakaz reali-
zacji sieci infrastruktury, w przypadkach wyjątkowych 
dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej tylko na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi.

4. Zakaz umieszczania reklam w liniach rozgraniczających 
drogi krajowej, dopuszcza się umieszczenie reklam 
wolnostojących w liniach rozgraniczających drogi 
powiatowe i dojazdowe po uprzednim uzgodnieniu z 
zarządcą drogi.

§ 14

  Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną, w tym: 
sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć gazową dla 
obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy.
1. Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną, w tym: 

sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć gazową dla 
obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy.
a) objętą opracowaniem przestrzeń planu należy wypo-

sażyć w sieć wodociągową w układzie pierścienio-
wym, dopuszcza się niewielkie odgałęzienia sieci w 
układzie promieniowym,

b) parametry sieci muszą zabezpieczyć potrzeby bytowo 
- gospodarcze istniejącej i projektowanej zabudowy, 
realizowanej na obszarze objętym planem, oraz 
zabezpieczać potrzebę bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego,

c) włączenie projektowanej sieci do istniejącego układu 
wodociągowego.

 Sieć prowadzić w liniach rozgraniczających dróg jedynie 
wtedy, gdy nie ma innego wyjścia pod warunkiem i na 
zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi, dopuszcza 
się realizację sieci na terenach działek prywatnych, pod 
warunkiem uzyskania zgody od ich właścicieli.

2. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do istnie-
jącego i projektowanego układu kanalizacji sanitarnej 
(kierującej ścieki na istniejącą oczyszczalnię ścieków w 
gm. Malbork). Docelowo objętą opracowaniem prze-
strzeń należy uzbroić w sieć ogólnospławnej kanalizacji 
sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej, z uwagi na małe 
różnice wysokości terenu, wymusza budowę sieci 
tłocznej, w tym celu należy lokalizować przepompownie 
ścieków. Poziom zagłębienia sieci możliwy będzie do 
określenia na etapie projektu budowlanego sieci kana-
lizacyjnej. Sieć prowadzić w liniach rozgraniczających 
dróg jedynie wtedy, gdy nie ma innego wyjścia pod 
warunkiem i na zasadach uzgodnionych z zarządcą 
drogi, dopuszcza się realizację sieci na terenach działek 
prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody od ich 
właścicieli.

3. Odprowadzanie wód opadowych
1) Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodni-

ków, podjazdów i parkingów, po ich uprzednim pod-
czyszczeniu, wprowadzić do gruntu lub do lokalnych 
zagłębień (naturalnych lub sztucznie utworzonych), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do-
puszcza się odprowadzenie wód opadowych nie 
zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu lub do 
rowów i cieków wodnych (zgodnie z prawem ochro-
ny środowiska).

2) Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
dachów do zbiorników lokalizowanych na własnej 
działce i wykorzystanie ich do celów gospodarczych 
przy pielęgnowaniu ogrodu przydomowego, na tere-
nach mieszkaniowych lub do celów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się:

a) Rozbudowę systemu zaopatrzenia w energię elek-
tryczną polegającą na:
— przebudowie istniejących napowietrznych linii 

energetycznych niskiego i średniego napięcia na 
linie kablowe,

— budowie nowych linii energetycznych kablowych, 
niezbędnych do zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną nowych terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę,

— obowiązuje oświetlenie dróg publicznych na tere-
nach zwartej zabudowy wsi; wskazane oświetlenie 
ciągów pieszych i pieszo - rowerowych.

b) Nowe podłączenia budynków do sieci elektroener-
getycznej nastąpią na warunkach określonych przez 
właściwy miejscowo zakład energetyczny.

c) Należy zachować strefy wolne od zabudowy pod 
istniejącymi sieciami energetycznymi, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

d) Zapotrzebowanie w energię elektryczną terenów 
budowlanych przewiduje się pokryć z istniejącej sieci 
elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV 
przez istniejące i planowane stacje transformatorowe 
oraz linie niskiego napięcia nn-0,4kV. Ponadto ustala 
się:
— zapotrzebowanie na energię elektryczną dla po-

trzeb własnych elektrowni wiatrowych przewiduje 
się pokryć z istniejącej sieci średniego napięcia w 
połączeniu z jej rozbudową,
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— lokalizacje planowanych stacji transformatoro-
wych 15/04 kV należy określić w projekcie bu-
dowlanym rozbudowy sieci średniego napięcia, 
w uzgodnieniu z zarządcą urządzeń elektroener-
getycznych (ilość i typ stacji dostosowana musi 
być do potrzeb odbiorców),

— trasy planowanych linii średniego napięcia SN 15 
kV należy określić w projekcie budowlanym roz-
budowy sieci średniego napięcia, w uzgodnieniu 
z zarządcą urządzeń elektroenergetycznych,

— sieć średniego napięcia należy lokalizować na 
terenach rolniczych,

— wszystkie obiekty muszą być podłączone do sieci 
elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elek-
troenergetyczne, umożliwiające pobór energii 
elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania terenu,

— poszczególne obiekty należy zasilać zgodnie z wa-
runkami technicznymi wydanymi przez zarządcę 
sieci,

— energia niskiego napięcia rozprowadzona będzie 
liniami kablowymi lub napowietrznymi głównie 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych i po terenach 
rolniczych,

— urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z 
projektowaną zabudową należy przebudować 
zgodnie z warunkami administratora sieci.

e) Odbiór energii elektrycznej, wytworzonej przez 
poszczególne elektrownie wiatrowe, przewiduje się 
głównie liniami kablowymi średniego napięcia SN, 
prowadzonymi do planowanej stacji transformato-
rowej „Świerki” 110/15kV, oznaczonej symbolem 
IE. Dopuszcza się inne rozwiązania odbioru energii, 
technicznie uzasadnione, w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci odbiorczej.
— Sieć odbiorczą należy prowadzić przez tereny prze-

znaczone pod lokalizacje elektrowni wiatrowych 
oraz przez tereny rolne, najlepiej wzdłuż dróg i 
ciągów komunikacyjnych pod warunkiem uzy-
skania zgody od właścicieli terenu. Prowadzenie 
sieci w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się jedynie wtedy, gdy nie ma innego wyjścia 
pod warunkiem i na zasadach określonych przez 
zarządcą drogi.

— Sieci elektroenergetyczne służące do wypro-
wadzania mocy z planowanych obiektów będą 
realizowane zgodnie z obowiązującym prawem 
energetycznym i przepisami wykonawczymi.

— Odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez 
park elektrowni wiatrowych z planowanej stacji 
transformatorowej „Świerki” 110/15kV, oznaczo-
nej symbolem IE, przewiduje się przez planowaną 
sieć wysokiego napięcia.

— Wskazana na rysunkach planu planowana sieć 
wysokiego napięcia, oznaczona na rysunku planu 

ma charakter orientacyjny, dopuszcza się zmiany 
przebiegu sieci wysokiego napięcia w uzgodnieniu 
z właścicielami nieruchomości.

— Sieci elektroenergetyczne służące do wypro-
wadzania mocy z planowanych obiektów będą 
realizowane zgodnie z obowiązującym prawem 
energetycznym i przepisami wykonawczymi.

f) Poza projektowaną linią WN wskazaną na rysunkach 
planu, dopuszcza się lokalizację nowych linii elektro-
energetycznych przebiegających przez tereny rolne, 
przy zachowaniu zasad określonych w przepisach 
szczegółowych oraz w uzgodnieniu z właścicielem 
nieruchomości.

5. W zakresie telekomunikacji ustala się:
a) obsługę zabudowy na obszarze objętym planem po-

przez istniejące i nowe urządzenia telekomunikacyjne 
realizowane w liniach rozgraniczających dróg lub na 
terenach rolnych,

b) dopuszcza się realizację sieci światłowodowej i 
telekomunikacyjnej po terenach rolnych za zgodą 
właściciela terenu,

c) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczających drogi 
jedynie wtedy, gdy nie ma innego wyjścia pod wa-
runkiem i na zasadach określonych przez zarządcą 
drogi.

§ 15

  Ustala się stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym) przy sprzedaży nie-
ruchomości:

a) 30% - dla terenów rolnych, dla których plan dopuścił 
dodatkową funkcję,

b) 30% - dla terenów projektowanej funkcji usługowo 
– mieszkaniowej,

c) 30% - dla projektowanej funkcji usługowej,
d) 0% - dla terenów komunalnych.

Rozdział III
Ustalenia końcowe

§ 16

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

§ 17

  Stwierdza się, że ustalenia „Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego” nie naruszają ustaleń 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowy Staw” uchwalonego przez 
Radę Miejską Nowego Stawu.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej

Waldemar Kalinowski

Poz. 2570



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133 — 14608 —

Załącznik nr 1
do uchwały nr 474/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 474/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowym Stawie w 

sprawie uwag wniesionych do projektu mpz w obrębach: 

Świerki, Chlebówka, Martąg, Dębina, zwanego „Park 

Elektrowni Wiatrowych – zespół Świerki”

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowym Stawie rozstrzyga, co następu-
je:
1. Uwaga wniesiona przez Windfarm Polska III Sp. z o. o. 

złożona w dniu 17 września 2010r: treść uwagi: „ proszę 
o uwzględnienie niżej wymienionej uwagi polegającej 
na dopisaniu:
1) w § 14, pkt 4 (W zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną …) podpunktu 6 o następującej treści:
  „Poza projektowaną linią WN wskazaną na rysunkach 

planu, dopuszcza się lokalizację nowych linii elektro-
energetycznych przebiegających przez tereny rolne, 
przy zachowaniu zasad określonych w przepisach 
szczegółowych oraz w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości.”

  rozstrzygnięcie: uwzględniona – zapis zostanie wpro-
wadzony,

  uzasadnienie: wprowadzenia powyższego zapisu 
nie będzie stanowić zmiany zapisów projektu mpzp 
a jedynie ich rozszerzenie które umożliwi rozwój 
gminny.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 474/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 września 2010 r.

1. Dotyczy: Sposobu realizacji inwestycji zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, Dębina, 
zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół Świer-
ki”, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami).

2. Z prognozy skutków finansowych opracowanej do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Mar-
tąg, Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – 
zespół Świerki” wynika, że gmina nie poniesie żadnych 
kosztów związanych z realizacją ustaleń planu.
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 UCHWAŁA Nr LIV/450/2010

Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175 
poz. 1362 z 2009r z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1

  W uchwale Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 28 października 2009 roku w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat i trybu ich pobierania wprowadza się następujące 
zmiany:

  § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wysokość odpłatności za jedną godzinę 
usług opiekuńczych w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć 
złotych)”.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Redy.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej

Kazimierz Okrój


