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UCHWA£A Nr XXII/228/2000
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó³owego
zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk 
ródmiecie obejmuj¹cej czêæ dzia³ki nr 518/10 przy
ul. J. Ostrowskiego.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwaliæ zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miasta
Czersk  ródmiecie uchwalonego uchwa³¹
Nr XVII/170/92 Rady Miejskiej w miecie Czersku
z dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11,
poz. 197 z pón. zm.) obejmuj¹c¹ czêæ dzia³ki
nr 518/10 (wg stanu na dzieñ 7 wrzenia 2000 r.)
przy ul. J. Ostrowskiego w Czersku, o której mowa
w § 3, w postaci rysunku i ustaleñ, o których mowa
w ust. 2.
2. Zmianê planu, o której mowa w ust. 1, stanowi¹
ustalenia zawarte w §§ 2÷5 niniejszej uchwa³y, wraz
z rysunkiem zmiany planu, o którym mowa w ust.
1, w skali 1: 1 500 na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
3. Rysunek zmiany planu, o którym mowa w ust. 2
obowi¹zuje w zakresie elementów okrelonych w
legendzie rysunku.
§ 2.Ustala siê zasadê dok³adnoci odczytu linii rysunku
zmiany planu, o którym mowa w § 1  linie zbie¿ne z

istniej¹cymi granicami podzia³ów geodezyjnych  w
oparciu o dotychczasowe podzia³y, a pozosta³e  bior¹c pod uwagê ograniczon¹ dok³adnoæ podk³adu
mapowego, o ile w treci niniejszej uchwa³y nie podane zosta³y wymiary, w sposób nastêpuj¹cy:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny  po osiach linii rysunku zmiany planu, z uwzglêdnieniem wymiarów
podanych na rysunku zmiany planu,
2) linie nieprzekraczalne dla zabudowy wed³ug odczytu skali z zaokr¹gleniem do pe³nych metrów.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku zmiany planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w po staci,
kolejno: symbolu literowego, numeru terenu i symbolu literowego wiod¹cej funkcji terenu ustalonej w
§ 3 niniejszej uchwa³y;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez
to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê,
której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku do wysokoci 3,5 m n.p.t.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 3. Dla terenu o symbolu A 8/9.1 EE, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, zamiast dotychczasowych ustaleñ wprowadza siê nastêpuj¹ce:
1) przeznaczenie czêci terenu o gabarytach zewnêtrznych 10,0 m x 10,0 m pod stacjê transformatorow¹
do obs³ugi s¹siednich terenów poprzez przyziemne
z³¹cza kablowe, oraz dojazd do celów obs³ugi ww.
stacji, pozosta³¹ czêæ terenu przeznaczyæ na publiczne tereny zieleni ozdobnej i ci¹g pieszy;
2) przeznaczenie, o którym mowa w pkt 1, uwarunkowane jest przebudow¹ kolizyjnego odcinka przy³¹cza gazowego do budynku usytuowanego na s¹-
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siedniej dzia³ce nr 518/7, poza teren projektowanej
zabudowy stacji transformatorowej wraz z ewentualnymi towarzysz¹cymi elementami ma³ej architektury
lub zachowanie odleg³oci od istniej¹cych urz¹dzeñ
gazowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi;
architektonicznie budynek stacji powinien nawi¹zywaæ do s¹siedniej, nowej architektury  materia³y wykoñczeniowe, kolorystyka, detale, oraz nie mo¿e przekraczaæ linii okrelonych na rysunku zmiany planu;
od strony ci¹gu pieszego  ulicy J. Ostrowskiego nale¿y wprowadziæ elementy nawi¹zuj¹ce do jej handlowego charakteru jak detale architektoniczne, ewentualnie elementy funkcjonalne, np. witryny lub tablice og³oszeniowe  ma³a architektura;
zakaz wprowadzania róde³ zanieczyszczeñ przekraczaj¹cych dopuszczalne normy dla s¹siednich terenów i obiektów;
zakaz stosowania pokryæ dachowych kolorystycznie
ró¿ni¹cych siê od barwy wypalonej ceg³y lub zielonej;
na elewacjach widocznych od strony dróg publicznych zakaz stosowania materia³ów wykoñczeniowych
powoduj¹cych znaczne odbicie promieni s³onecznych;
wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie owietlenia wewnêtrznego i zewnêtrznego z mo¿liwoci¹
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
wymagane jest wyst¹pienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej o wytyczne w zakresie
szczegó³owych przedsiêwziêæ obrony cywilnej do
zadania inwestycyjnego.
zakaz tymczasowego u¿ytkowania nowych obiektów
budowlanych przed spe³nieniem wszystkich wymogów ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹;
w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania tych prac i
uzgodnienia dalszych dzia³añ z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych;
wymóg zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu miejskiego;
wymóg odprowadzenia cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;
wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urz¹dzenia, w tym telekomunikacyjne i gazowe znajduj¹ siê w obrêbie oddzia³ywania projektowanej inwestycji.

Rozdzia³ 3
Zmiany w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
§ 4.1. Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej w
miecie Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z pón. zm.) dotycz¹ce
terenu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
uchwa³y  stanowi¹cego czêæ terenu oznaczonego w dotychczasowym planie symbolem A 60 U,
w zakresie przestrzennym okrelonym w postaci
terenu oznaczonego symbolem A 8/9.1. EE, na
rysunku zmiany planu na za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y  zachowuj¹ swoj¹ moc do chwili utraty
mocy zasadniczej czêci tego planu.
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2. Ustalenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk  ródmiecie uchwalonego uchwa³¹ Nr XVII/170/92 Rady
Miejskiej w m. Czersku z dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz.
Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 197 z pón. zm.) dotycz¹ce czêci terenu oznaczonego w przedmiotowym planie symbolem A 8/9 U/MN, okrelonej na rysunku
zmiany planu na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, wydzielonej i oznaczonej nowym symbolem  A 8/9.1.
EE, zastêpuje siê ustaleniami, odnosz¹cymi siê do
przedmiotowego terenu, a okrelonymi w § 3 niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 4
Skutki prawne
§ 5.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia niniejszej uchwa³y uchwala siê na zero.
Rozdzia³ 5
Przepisy porz¹dkowe i koñcowe
§ 6.1. Poleca siê nanieæ na rysunek i tekst planu szczegó³owego, o którym mowa w § 4 ust. 2, porz¹dkowe zapisy okrelaj¹ce zakres obowi¹zywania niniejszej uchwa³y z oznaczeniem symbolicznym A 8/
9.1. EE".
2. Ustalenie zawarte w ust. 1 straci moc wraz utrat¹
mocy planu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 8.Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Miejskiemu w
Czersku.
§ 9.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po up³ywie
14 dnia po og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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UCHWA£A Nr XXII/235/2000
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cych tereny w miecie Czersku: dzia³kê nr 760 przy ul. Starogardzkiej, czêæ dzia³ki
nr 466/1 przy ul. Podgórnej, dzia³kê nr 1833 przy ul. Tucholskiej, czêæ dzia³ek nr 2119/1 i nr 50 przy ul. Zielonej.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwaliæ miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, o których mowa w § 3 ust. 2÷5
obejmuj¹ce tereny:
1) dzia³kê nr 760 przy ul. Starogardzkiej,
2) czêæ dzia³ki nr 466/1 przy ul. Podgórnej,
3) dzia³kê nr 1833 przy ul. Tucholskiej, oraz
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4) czêæ dzia³ek nr 2119/1 i nr 50 przy ul. Zielonej
w postaci rysunków i ustaleñ, o których mowa
w ust. 2.
2. Plany i zmiana planu, o których mowa w ust. 1,
stanowi¹ ustalenia zawarte w § 2÷7 niniejszej
uchwa³y, wraz z rysunkami planów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1÷4, w skali 1:1 000 na za³¹cznikach
nr 1÷4 do niniejszej uchwa³y.
3. Rysunki planów, o których mowa w ust. 2 obowi¹zuj¹ w zakresie elementów okrelonych w legendach rysunków.
§ 2.1. Ustala siê zasadê dok³adnoci odczytu linii rysunków planów, o którym mowa w § 1  linie zbie¿ne z
istniej¹cymi granicami podzia³ów geodezyjnych 
w oparciu o dotychczasowe podzia³y, a pozosta³e
 bior¹c pod uwagê ograniczon¹ dok³adnoæ podk³adu mapowego, o ile w treci niniejszej uchwa³y
nie podane zosta³y wymiary, w sposób nastêpuj¹cy:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny i linie podzia³ów wewnêtrznych  po osiach linii rysunków planów, z
uwzglêdnieniem wymiarów podanych na rysunkach planów z dopuszczeniem równoleg³ych odchyleñ linii podzia³ów wewnêtrznych +/- 2,0 m
lub ich pominiêcia przy ³¹czeniu dzia³ek,
2) linie nieprzekraczalne dla zabudowy wed³ug odczytu skali z zaokr¹gleniem do pe³nych metrów.
2. Przy wydzielaniu terenów w oparciu o rysunek planu i ustalenia zawarte w § 3 wymagane jest, przed
wydzielaniem dzia³ek budowlanych, wydzielenie
terenów publicznych, w tym oznaczonych indeksem x przy symbolu terenu.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o
niniejszy plan;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze, identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w
postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru,
bêd¹cego ³¹cznikiem z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk, o którym mowa w §
5, ust. 1 niniejszej uchwa³y, numeru terenu i symbolu literowego wiod¹cych funkcji terenu ustalonych w § 3 niniejszej uchwa³y;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê
przez to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê, której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku do wysokoci 3,5 m n.p.t.;
5) wysokoci zabudowy  rozumie siê przez to wysokoæ mierzon¹ od najni¿szego punktu pierwotnego poziomu terenu, na linii zabudowy od strony drogi publicznej, do najwy¿szego punktu kalenicy dachu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 3.1. Na wszystkich terenach, o których mowa w § 3
ust. 2÷5, ustala siê:
1) zakaz tymczasowego u¿ytkowania nowych bu-

Poz. 190

dynków przed spe³nieniem wszystkich wymogów
ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹;
2) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych,
obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania tych
prac i uzgodnienia dalszych dzia³añ z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych;
3) wymóg zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu miejskiego;
4) wymóg odprowadzenia cieków do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;
5) wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urz¹dzenia, w tym telekomunikacyjne, znajduj¹ siê w obrêbie oddzia³ywania projektowanej inwestycji.
2. Na terenie oznaczonym symbolami B 100.1 KDx i B
100.2 UR, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
us³ugowo  rzemielniczej obejmuj¹cego dzia³kê nr 760
przy ul. Starogardzkiej w Czersku w skali 1:1 000, na
za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu o symbolu B 100.1 KD x, pod
poszerzenie drogi gminnej (dzia³ki nr 761) do szerokoci 10,0 m z uwzglêdnieniem przebudowy skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 22, w tym rezerwy komunikacyjnej dla pasów wy³¹czeñ, na warunkach
okrelonych przez jednostkê zarz¹dzaj¹c¹ drog¹ krajow¹, o której mowa w pkt 2 ppkt e;
2) przeznaczenie terenu o symbolu B 100.2 UR, pozosta³ego po wy³¹czeniu terenu, o którym mowa w
pkt 1, pod zabudowê us³ugowo-rzemielnicz¹ z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) zakaz wprowadzania funkcji wymagaj¹cych ochrony, w tym mieszkalnictwa, oraz produkcji i handlu
zwi¹zanych z produktami ¿ywnociowymi,
b) zakaz wprowadzania funkcji generuj¹cych du¿y ruch
samochodów ciê¿arowych, w tym stacji paliw,
c) projektowana zabudowa powinna uwzglêdniæ
szczególne usytuowanie terenu przy wiadukcie
kolejowym, przy wyjedzie z miasta, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wed³ug wymiarów na rysunku planu,
d) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ rzêdnej 143,00 m n.p.m.,
e) wymóg uzgodnienia warunków zabudowy oraz
projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego z odpowiedni¹ jednostk¹ PP Polskich
Kolei Pañstwowych w Gdañsku, oraz z Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych  z Oddzia³em
Pó³nocnym w Gdañsku,
f) stosownie do projektowanego przeznaczenia wymagane zastosowanie odpowiednich, technicznych, ochronnych zabezpieczeñ przed ha³asem
komunikacyjnym,
g) obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie od drogi  dzia³ki nr 761 po jej poszerzeniu wg pkt 1,
h) zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej abonenckiej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Starogardzka, dopuszcza
siê przebudowê napowietrznej linii niskiego napiêcia przebiegaj¹cej przez teren objêty planem
poza teren projektowanej zabudowy,
i) zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 22,
j) wymogi i zakazy jak w § 4, pkt 1÷6.
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3. Na terenie oznaczonym symbolami A 76.1. KLx i
A 76.2. MN, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 466/1
przy ul. Podgórnej w Czersku w skali 1:1 000, na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
1) przeznaczenie czêci terenu oznaczonej symbolem
A 76.1. KLx pod rozbudowê ulicy lokalnej, publicznej (ulicy Podgórnej) do uzyskania odleg³oci linii
rozgraniczaj¹cej od osi istniej¹cej ulicy (drogi)
7,5 m;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem
A 76.2.MN pod zabudowê mieszkaniow¹ z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy 11 m,
b) maksymalny stosunek powierzchni ca³kowitej zabudowy (mieszkaniowej i gospodarczej ³¹cznie)
do powierzchni dzia³ki budowlanej nie mo¿e przekraczaæ 1/10,
c) dachy dwuspadowe o jednakowych spadkach obu
po³aci mieszcz¹cych siê w granicach 58÷133%,
d) obs³uga komunikacyjna z drogi  ulicy lokalnej 
dzia³ki nr 696/1 poszerzonej o czêæ dzia³ki nr 466/1,
e) wymogi i zakazy jak w § 4, pkt 1÷5,
f) zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii niskiego napiêcia, wyprowadzonej z projektowanej stacji transformatorowej Podgórna;
g) dopuszczenie tymczasowego odprowadzenia
cieków do szczelnego zbiornika na cieki okresowo opró¿nianego, przy czym na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane uzyskanie pozytywnej opinii w³aciwego pañstwowego inspektora sanitarnego
przy iloci cieków przekraczaj¹cej 2 m3 na dobê,
do czasu realizacji kolektora w s¹siedztwie dzia³ki
budowlanej, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w przyleg³ej ulicy obowi¹zuje wymóg przy³¹czenia do niej odprowadzenia cieków w terminie 1 roku od daty powiadomienia o mo¿liwoci
pod³¹czenia.
4. Na terenie o symbolu B 101 UR/MN, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug z zabudow¹ mieszkaniow¹
obejmuj¹cego dzia³kê przy ul. Tucholskiej nr 1833 w
Czersku w skali 1: 1 000, na za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu pod us³ugi z zabudow¹ mieszkaniow¹ z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) zakaz wprowadzania funkcji mog¹cych stanowiæ
ród³o uci¹¿liwoci dla terenów s¹siednich dzia³ek, oraz dla terenu stanowi¹cego mieszkanie w³aciciela z przynale¿n¹ czêci¹ dzia³ki,
b) stosownie do projektowanego przeznaczenia wymagane zastosowanie odpowiednich, technicznych, ochronnych zabezpieczeñ przed emisj¹ ha³asu komunikacyjnego,
c) nakaz wyznaczenia co najmniej jednego miejsca
postojowego dla samochodu dostawczego na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, oraz jednego miejsca postojowego dla samochodu osobowego na mieszkanie;
d) nakaz realizacji szczelnych nawierzchni utwardzonych przejazdów, placu, parkingu, z wymogiem
wykonania podczyszczaczy z odolejaczem przed
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odprowadzeniem wód powierzchniowych do deszczowej kanalizacji miejskiej w przypadku zaprojektowania u¿ytkowania, które mo¿e wywo³aæ zagro¿enie
emisj¹ produktów ropopochodnych do gruntu,
e) zakaz podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki budowlane,
f) obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie od ul. Tucholskiej;
g) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cego przy³¹cza, po dostosowaniu go do zwiêkszonego poboru mocy;
h) wymogi i zakazy jak w § 4, pkt 1÷6.
5. Na terenach o symbolach C 26.1 KD x, C 26.2 KDX,
C 26.3 MN, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmuj¹cego czêci dzia³ek nr 50 i
nr 2119/1 przy ulicy Zielonej w Czersku w skali 1:1000,
na za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem
C 26.1 KDx, pod poszerzenie przyleg³ej ulicy (drogi) dojazdowej, publicznej  ulicy Zielonej, wed³ug
rysunku planu;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem C
26.2 KDX, pod jednoprzestrzenny ci¹g pieszo-jezdny niepubliczny o szerokoci 5,0 m, a po ewentualnym poszerzeniu do oko³o 10 m o czêæ dzia³ki nr 51,
przewidywane przeznaczenie  ulica dojazdowa niepubliczna;
3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem
C 26.3 MN, pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
4) prawo podzia³u terenu oznaczonego symbolem
C 26.3. MN, wed³ug rysunku planu, na maksymalnie cztery dzia³ki budowlane, w tym dwie z istniej¹c¹ adaptowan¹ zabudow¹;
5) prawo zabudowy dzia³ek budowlanych na terenie
oznaczonym symbolem C 26.3. MN, budynkami, z
zachowaniem:
a) maksymalnej wysokoci zabudowy 11 m, do
dwóch kondygnacji nadziemnych,
b) maksymalny stosunek powierzchni ca³kowitej zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej nie
mo¿e przekraczaæ 0,4,
c) nieprzekraczalnych linii dla zabudowy wed³ug rysunku planu, w tym od linii najwy¿szych napiêæ i
od dróg i ulic,
d) dachów dwuspadowych, o jednakowych spadkach obu po³aci, mieszcz¹cych siê w granicach
58÷133%,
e) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii
napowietrznej niskiego napiêcia, wyprowadzonej
ze stacji transformatorowej Wrzosowa,
f) wymogi i zakazy jak w § 4, pkt 1÷5.
§ 4.Ustalenia powtarzalne  obowi¹zuj¹ce na terenach
wskazanych w § 3 ust. 2÷5 niniejszej uchwa³y wed³ug poni¿szej numeracji:
1) zakaz stosowania pokryæ dachowych kolorystycznie ró¿ni¹cych siê od barwy wypalonej ceg³y lub
zielonej,
2) na elewacjach widocznych od strony dróg publicznych materia³ów wykoñczeniowych powoduj¹cych
znaczne odbicie promieni s³onecznych;
3) wymóg zagospodarowania zieleni¹ ozdobn¹ w postaci drzew, krzewów, bylin i trawy minimum 50%
powierzchni terenu pozostawianego bez zabudowy kubaturowej;
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4) wymóg zastosowania technologii ogrzewania budynków nie wywo³uj¹cej zanieczyszczeñ py³owych, w tym
zakaz stosowania paliw sta³ych do ogrzewania;
5) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie owietlenia wewnêtrznego i zewnêtrznego z mo¿liwoci¹
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
6) wymagane jest wyst¹pienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej o wytyczne w zakresie szczegó³owych przedsiêwziêæ obrony cywilnej do ka¿dego
zadania inwestycyjnego.
Rozdzia³ 3
Zmiany w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
§ 5.Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk
uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej
w miecie Czersku z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z pón. zm.) dotycz¹ce terenów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1÷4 niniejszej uchwa³y  stanowi¹cych fragmenty terenów oznaczonych w dotychczasowym planie symbolami: A
52 RP,RZ, B 48 MN, C 15 RP,RZ oraz teren o nieustalonym przeznaczeniu (dzia³ka nr 760), w zakresie
przestrzennym okrelonym na rysunkach planów na
za³¹cznikach nr 1÷4 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 4
Skutki prawne
§ 6.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia niniejszej uchwa³y uchwala siê na trzydzieci, z
wy³¹czeniem terenów przeznaczonych na cele publiczne, dla których stawkê tê uchwala siê na zero.
Rozdzia³ 5
Przepisy porz¹dkowe i koñcowe
§ 7.1. Poleca siê nanieæ na rysunki i teksty planu, o którym mowa w § 5, porz¹dkowe zapisy okrelaj¹ce
zakres obowi¹zywania niniejszej uchwa³y z oznaczeniami symbolicznymi odpowiednio: A 76
MN,KLx, B 100 UR/KDx, B 101 UR/MN, C 26
MN,KDx.
2. Ustalenie zawarte w ust. 1 straci moc wraz utrat¹
mocy planu, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§ 8.Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Miejskiemu
Czersk.
§ 9.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po up³ywie
14 dnia po og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

191
UCHWA£A Nr XXII/236/2000
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cych tereny w gminie Czersk:
czêæ dzia³ki nr 687 we wsi Rytel, dzia³kê nr 111/1 we

wsi Z³e Miêso (so³. £¹g Lipki), dzia³kê nr 286/4 we wsi
Zapêdowo i dzia³kê nr 389/3Lp we wsi Lutom.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm. Nr 41, poz. 412, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwaliæ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce tereny w gminie Czersk: czêæ
dzia³ki nr 687 we wsi Rytel, dzia³kê nr 111/1 we wsi
Z³e Miêso (so³. £¹g Lipki), dzia³kê nr 286/4 we wsi
Zapêdowo i dzia³kê nr 389/3Lp we wsi Lutom w postaci rysunków planów w skali 1:1 000 stanowi¹cych
za³¹czniki nr 1÷4 do niniejszej uchwa³y oraz ustaleñ,
do wy¿ej wymienionych planów, zawartych w § 2÷7
niniejszej uchwa³y.
§ 2.1. Ustala siê zasadê dok³adnoci odczytu linii rysunków planów, o którym mowa w § 1  linie zbie¿ne z
istniej¹cymi granicami podzia³ów geodezyjnych 
w oparciu o dotychczasowe podzia³y, a pozosta³e 
bior¹c pod uwagê ograniczon¹ dok³adnoæ podk³adu mapowego, o ile w treci niniejszej uchwa³y nie
podane zosta³y wymiary, w sposób nastêpuj¹cy:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny i linie podzia³ów wewnêtrznych  po osiach linii rysunków planów, z
uwzglêdnieniem wymiarów podanych na rysunkach planów z dopuszczeniem równoleg³ych
odchyleñ linii podzia³ów wewnêtrznych +/-2,0
m lub ich pominiêcia przy ³¹czeniu dzia³ek,
2) linie nieprzekraczalne dla zabudowy, wed³ug wymiarowania na rysunkach planów.
2. Przy wydzielaniu terenów w oparciu o rysunek planu i ustalenia zawarte w § 3 wymagane jest, przed
wydzielaniem dzia³ek budowlanych, wydzielenie
terenów publicznych, oznaczonych indeksem x
przy symbolu terenu.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o
niniejszy plan;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze, identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w
postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru,
bêd¹cego ³¹cznikiem z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, o którym mowa w § 6,
ust. 1 niniejszej uchwa³y, numeru terenu i symbolu literowego wiod¹cych funkcji terenu ustalonych w § 3 niniejszej uchwa³y;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê
przez to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê, której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku do wysokoci 3,5 m n.p.t.;
5) wysokoci zabudowy  rozumie siê przez to wysokoæ mierzon¹ od najni¿szego punktu pierwotnego poziomu terenu, na linii zabudowy od strony drogi publicznej, do najwy¿szego punktu kalenicy dachu.
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§ 3.Nastêpuj¹ce elementy rysunku planów s¹ obowi¹zuj¹ce:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania, w tym linie dopuszczalnego podzia³u na dzia³ki budowlane,
4) zasady dostosowania linii g³ównych kalenic i linii
rzutu cian zewnêtrznych do wskazanych linii rozgraniczaj¹cych,
5) wymiary,
6) pomocnicze symbole terenów, dostosowane do
nomenklatury planu, o którym mowa w § 6, stanowi¹ce identyfikacjê do ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 4.1. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ÷ 5, ustala
siê:
1) zakaz tymczasowego u¿ytkowania nowych budynków przed spe³nieniem wszystkich wymogów ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹;
2) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych,
obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania
tych prac i uzgodnienia dalszych dzia³añ z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych.
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej,
us³ugowej i rzemielniczej obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 687 we wsi Rytel, zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:1 000, na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem E 88 UR/MN pod zabudowê
us³ugowo-rzemielnicz¹ wraz zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) zakaz wprowadzania funkcji mog¹cych kolidowaæ z funkcj¹ mieszkaniow¹ na s¹siednich
dzia³kach i z istniej¹c¹ na dzia³ce objêtej planem,
b) nakaz uzgodnienia z Dyrekcj¹ Tucholskiego
Parku Krajobrazowego projektów budowlanych (wraz z projektem zagospodarowania
terenu/dzia³ki) obiektów widocznych od zewn¹trz terenu  pod wzglêdem estetycznym,
w tym kolorystyki i sposobu wkomponowania w krajobraz, w zakresie odpowiednim do
po³o¿enia terenu w strefie ochronnej Parku,
c) stosownie do projektowanego przeznaczenia
wymagane zastosowanie odpowiednich, technicznych, ochronnych zabezpieczeñ przed ha³asem komunikacyjnym,
d) odpowiednie wymogi i zakazy jak w § 5,
pkt 15;
2) obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie jednym wjazdem-wyjazdem z drogi krajowej, a po jej przebudowie odpowiednio do zasad ustalonych w
miejscowym lub odpowiednim planie zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cym jej przebudowy;
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3) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii niskiego napiêcia zasilanej ze stacji transformatorowej Chojnicka;
4) zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej, z zakazem budowy w³asnej, nowej studni;
5) wymogi i zakazy jak w § 5, pkt 3÷5, 7, 8, 10÷13.
3. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmuj¹cy dzia³kê nr 111/1 we wsi Z³e Miêso (so³. £¹g Lipki),
zgodnie z rysunkiem planu w skali 1: 1 000  na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O.1.7. MN pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) zakaz wprowadzania funkcji dodatkowych mog¹cych kolidowaæ z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹, parterow¹, w tym gara¿ na samochód osobowy, przylegle do pó³nocnej granicy terenu,
c) obrys zewnêtrzny zabudowy nie mo¿e wykraczaæ
poza obrys wyznaczony liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy wed³ug rysunku planu,
d) odpowiednie wymogi i zakazy jak w § 5, pkt 15;
2) obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie jednym wjazdemwyjazdem z przyleg³ej drogi publicznej;
3) zasilanie w energiê elektryczn¹ z linii niskiego napiêcia przebiegaj¹cej przez teren objêty planem po
jej przebudowie na liniê o wiêkszym przekroju;
4) wymogi i zakazy jak w § 4, pkt 1÷5, 7÷13.
4. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej obejmuj¹cy dzia³kê nr 286/4 we wsi Zapêdowo,
zgodnie z rysunkiem planu w skali 1: 1 000  na za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y, z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.1.8.1 KGx  pod poszerzenie drogi gminnej  dzia³ki nr 245  do szerokoci 10,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D 1.8.2 KDx pod drogê dojazdow¹
publiczn¹ o szerokoci minimum 10,0 m z poszerzeniem na zakoñczeniach do 20,0 m z k¹tem odchylenia linii rozgraniczaj¹cych 45o;
3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.1.8.3 KDX pod ci¹g pieszo-jezdny niepubliczny o szerokoci minimum 6,0 m z poszerzeniem na wjedzie do 10,0 m z k¹tem odchylenia linii rozgraniczaj¹cych 45o i placem nawrotowym
15 x 15 m do obs³ugi dzia³ek po³o¿onych z dala od
istniej¹cej i projektowanej drogi publicznej, przy
czym dopuszcza siê w³¹czenie terenu ci¹gu w przypadku ich po³¹czenia, pod warunkiem zachowania
dostêpu do drogi od pozostawianego terenu, obejmuj¹cego jedn¹ dzia³kê, szerokoci minimum 4,5 m;
4) przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami D.1.8.4 MN,UTL/UH,UG i D.1.8.5
MN,UTL/UH,UG pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ lub letniskow¹  rekreacyjn¹ z dopuszczeniem uzupe³niaj¹cych funkcji  handel detaliczny
i gastronomia, z nastêpuj¹cymi obowi¹zuj¹cymi zasadami zagospodarowania:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wed³ug linii dopusz-
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czalnego podzia³u  dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek budowlanych przed wprowadzeniem zabudowy na któr¹kolwiek z nich, z tym ¿e po³¹czone
dzia³ki nie mog¹ byæ przedmiotem podzia³u po rozpoczêciu budowy g³ównego budynku mieszkalnego lub letniskowego,
b) zakaz wprowadzania funkcji dodatkowych, uzupe³niaj¹cych mog¹cych powodowaæ uci¹¿liwoæ dla
funkcji mieszkaniowej na innych dzia³kach budowlanych wed³ug w³asnoci jak równie¿ na w³asnej
dzia³ce,
c) rodzaje uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej ogranicza
siê do takich, które mog¹ byæ wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych wymaganiom technicznobudowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
d) lokalizacja uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej wy³¹cznie w budynku mieszkalnym lub letniskowym,
e) nakaz dostosowania równoleg³oci lub prostopad³oci najd³u¿szych kalenic i cian zewnêtrznych do wyznaczonych linii rozgraniczaj¹cych ukierunkowanych
równolegle do pó³nocno  wschodniej granicy terenu objêtego planem,
f) nakaz realizacji dachów: o symetrycznych spadkach
g³ównych po³aci, o ujednoliconych nachyleniach do
pierwszego domu, na który zostanie wydane pozwolenie na budowê, przy czym nachylenie to powinno
siê mieciæ w przedziale wartoci podanych w § 5
pkt 15 ppkt a,
g) zabudowa kubaturowa na dzia³ce budowlanej powinna byæ lokalizowana w jej centrum i nie powinna
byæ zbli¿ona do którejkolwiek granicy bli¿ej ni¿ podano na rysunku  nieprzekraczalne linie dla zabudowy  oraz nie bli¿ej ni¿ 4,0 m do pozosta³ych,
h) na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek budowlanych obowi¹zuj¹ wymogi i zakazy jak w § 5, pkt 1, 3÷8, 10÷15;
5) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem D.1.8.6 UT/MN,UTL pod zabudowê us³ug
zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki i rekreacji z warunkowym dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej  rekreacyjnej dla w³aciciela
terenu, z nastêpuj¹cymi obowi¹zuj¹cymi zasadami
zagospodarowania:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wed³ug linii dopuszczalnego podzia³u  dopuszcza siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek budowlanych przed wprowadzeniem
zabudowy na któr¹kolwiek z nich, z tym ¿e po³¹czone dzia³ki nie mog¹ byæ przedmiotem podzia³u po
rozpoczêciu budowy pierwszego budynku,
b) w przypadku zamiaru wprowadzenia funkcji mieszkalnej lub letniskowej  rekreacyjnej rodzaje funkcji
us³ugowej zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyki i rekreacji ogranicza siê do takich, które mog¹ byæ wiadczone w warunkach odpowiadaj¹cych wymaganiom
techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
c) zabudowa mieszanych funkcji wymaga zespolenia
w jednej bryle na jednej wydzielonej dzia³ce budowlanej,
d) zasady dla zabudowy odpowiednio tak jak w pkt 4
ppkt e f, g i h;
6) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem D.1.8.7 MN,UTL/UH,UG pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ lub letniskow¹  rekre-
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acyjn¹ z dopuszczeniem uzupe³niaj¹cych funkcji  handel detaliczny i gastronomia, z obowi¹zuj¹cymi zasadami zagospodarowania jak w pkt 4 b, c, d, oraz:
a) zakaz zabudowy poza liniami nieprzekraczalnymi
wed³ug rysunku planu,
b) wymogi i zakazy jak w § 5, pkt 1, 3÷5, 7, 8, 10÷15;
7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D.1.8.8 RL  las  adaptacja,
8) obs³uga komunikacyjna ka¿dej wydzielonej dzia³ki
budowlanej wy³¹cznie jednym wjazdem-wyjazdem
z przyleg³ej drogi lub poprzez ci¹g pieszo-jezdny 
teren oznaczony symbolem D.1.8.3 KDX (dotyczy wy³¹cznie dzia³ek nie przylegaj¹cych bezporednio do drogi publicznej);
9) zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanych linii
niskiego napiêcia wyprowadzonych z projektowanej stacji transformatorowej s³upowej, lokalizacja
stacji na wylocie projektowanej drogi D.1.8.2. KDx
od strony wschodniej, dla zasilania stacji wybudowaæ odcinek napowietrznej linii redniego napiêcia;
10) zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej, z zakazem budowy w³asnej, nowej studni.
5. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmuj¹cy dzia³kê nr 389/3Lp we wsi Lutom, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1 000  na za³¹czniku nr 4 do
niniejszej uchwa³y, z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.1.11.1 KGx  pod poszerzenie drogi publicznej  dzia³ki nr 204  do szerokoci 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D 1.11.3 KDX pod ci¹g pieszo-jezdny niepubliczny o szerokoci minimum 5,0 m z poszerzeniem na zakoñczeniach do 10,0 m z k¹tem
odchylenia linii rozgraniczaj¹cych 45° (dopuszcza siê
w³¹czenie terenu do dzia³ek ³¹czonych pod warunkiem zachowania dostêpu do pozostawianego terenu dzia³ki od strony pó³nocnej o szerokoci minimum 4,5 m),
3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.1.11.2 MN pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, z nastêpuj¹cymi obowi¹zuj¹cymi zasadami zagospodarowania:
a) wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych wed³ug
dopuszczalnych linii rozgraniczaj¹cych tereny o
tym samym sposobie u¿ytkowania,
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ ³¹czenia dzia³ek pod warunkiem rezygnacji z wtórnego podzia³u po wydaniu pozwolenia na budowê domu mieszkalnego o ile zostanie on zrealizowany w odleg³oci
mniejszej ni¿ 4,0 od dopuszczalnej linii rozgraniczaj¹cej ewentualnego wtórnego podzia³u,
c) na ka¿dej nowo wydzielonej dzia³ce budowlanej
dopuszcza siê budowê jednego budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego zgodnego z zasadami
ustalonymi w § 5 pkt 15;
d) nakaz realizacji dachów o symetrycznych spadkach g³ównych po³aci, o nachyleniach równoleg³ych do po³aci dachu pierwszego domu na terenie objêtym przedmiotowym planem, na który
zostanie wydane pozwolenie na budowê, przy
czym nachylenie to powinno siê mieciæ w przedziale wartoci podanych w § 5 pkt 15 ppkt a,
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e) zakaz wprowadzania funkcji dodatkowych mog¹cych kolidowaæ z funkcj¹ mieszkaniow¹ na s¹siednich dzia³kach budowlanych wed³ug w³asnoci,
f) budynek mieszkalny na dzia³ce budowlanej powinien byæ lokalizowany w jej centrum i nie powinien byæ zbli¿ony do którejkolwiek granicy bli¿ej ni¿ na 4,0 m,
g) na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek budowlanych
obowi¹zuj¹ wymogi i zakazy jak w § 5, pkt 1÷8,
10÷15;
4) obs³uga komunikacyjna ka¿dej wydzielonej dzia³ki
budowlanej wy³¹cznie jednym wjazdem-wyjazdem
z przyleg³ej drogi publicznej a dwóch dzia³ek nie
przyleg³ych bezporednio do dróg publicznych
poprzez ci¹g pieszo-jezdny D 1.11.3 KDX;
5) zasilanie w energiê elektryczn¹ z projektowanej linii niskiego napiêcia, wyprowadzonej ze stacji
transformatorowej Lutom Leniczówka.
§ 5. Ustalenia powtarzalne  obowi¹zuj¹ce na terenach
wskazanych w § 4 ustêp 3÷5 niniejszej uchwa³y wed³ug poni¿szej numeracji:
1) dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹, parterow¹, w tym gara¿ na samochód osobowy, pod
warunkiem ujednolicenia z budynkiem mieszkalnym form detali architektonicznych, spadków
po³aci dachów i zewnêtrznie materia³ów wykoñczeniowych;
2) wymóg zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu wiejskiego po jego realizacji, z dopuszczeniem tymczasowo ze studni indywidualnych;
3) wymóg odprowadzenia cieków gospodarczo 
bytowych do gminnej kanalizacji z dopuszczeniem,
na terenach zbyt odleg³ych od istniej¹cej kanalizacji, tymczasowo  do czasu realizacji tej¿e kanalizacji  gromadzenia w szczelnych zbiornikach okresowo opró¿nianych, przy czym na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane uzyskanie pozytywnej opinii w³aciwego pañstwowego inspektora sanitarnego;
4) wymóg biologicznego zagospodarowania zieleni¹ uprawn¹ lub ozdobn¹ czêci terenu pozostawianej bez zabudowy lub utwardzenia (dotyczy
równie¿ dróg i dojazdów);
5) wymóg zawiadomienia odpowiedniego Konserwatora Zabytków Archeologicznych o ile w trakcie prac ziemnych zostanie odkryty obiekt archeologiczny i wstrzymania tych prac do czasu uzgodnienia z nim dalszych dzia³añ;
6) obs³uga komunikacyjna ka¿dej wydzielonej dzia³ki budowlanej wy³¹cznie jednym wjazdem-wyjazdem z przyleg³ej drogi publicznej lub poprzez ci¹g
pieszo-jezdny;
7) zakaz stosowania pokryæ dachowych oraz materia³ów wykoñczeniowych na elewacji powoduj¹cych znaczne odbicie promieni s³onecznych;
8) zakaz stosowania kolorystyki pokryæ dachowych
ró¿ni¹cych siê od barwy wypalonej ceg³y lub zieleni, a przy wykoñczeniu cian innej gamy ni¿ br¹z,
biel, zieleñ;
9) dopuszczenie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej wy³¹cznie w budynkach mieszkalnych;
10) wymóg zastosowania technologii ogrzewania bu-
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budynków nie wywo³uj¹cej zanieczyszczeñ py³owych, w tym zakaz stosowania paliw sta³ych do ogrzewania;
11) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie owietlenia wewnêtrznego i zewnêtrznego z mo¿liwoci¹
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
12) nakaz organizacji odpowiedniego miejsca na pojemnik na mieci dostosowany do zasad wywozu zorganizowanego na zasadach ustalonych przez w³adze
gminne;
13) zakaz przekraczania na granicy dzia³ki wszelkich norm
uci¹¿liwoci w zakresie emisji  zanieczyszczeñ py³owych, gazowych oraz ha³asu i innych
odmian fal obowi¹zuj¹cych w przepisach prawnych
dla terenów osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych;
14) nakaz uzgadniania z Dyrekcj¹ Tucholskiego Parku Krajobrazowego projektów budowlanych (wraz z projektem zagospodarowania terenu / dzia³ki) o b i e k t ó w
widocznych od zewn¹trz terenu  pod wzglêdem estetycznym, w tym kolorystyki i sposobu wkomponowania w krajobraz, wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w
obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
15) ustala siê nastêpuj¹ce zasady dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej-rekreacyjnej:
a) dach o jednakowych spadkach po³aci o nachyleniach mieszcz¹cych siê w granicach 40°÷50°,
b) wysokoæ zabudowy do 11,0 m n.p.t.,
c) maksymalny stosunek powierzchni ca³kowitej zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej nie
mo¿e przekraczaæ 0,4,
d) zakaz stosowania do ogrzewania palenisk na paliwa sta³e,
e) zakaz stosowania palnych elementów ciennych i
dachu w odleg³oci mniejszej ni¿ 10,0 m od najbli¿szych drzewostanów lenych,
f) wymóg wyznaczenia na terenie dzia³ki budowlanej co najmniej dwóch miejsc postojowych dla
samochodów osobowych.
Rozdzia³ 3
Zmiany w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
§ 6. Trac¹ moc ustalenia zawarte w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Czersk uchwalonym uchwa³¹ Nr XXIX/250/93 Rady
Miejskiej w miecie Czersku z dnia 30 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 13, poz. 173 z pón. zm.) dotycz¹ce terenów w dotychczasowym planie przeznaczonych na cele rolnicze we wsiach Rytel, Lutom, Z³e
Miêso (so³. £¹g Lipki), oraz terenu oznaczonego symbolem D.1.8 MP we wsi Zapêdowo w zakresie przestrzennym okrelonym na rysunkach planów uchwalonych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 4
Skutki prawne
§ 7.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od
wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia niniejszej uchwa³y uchwala siê na trzydzieci, z
wy³¹czeniem terenów przeznaczonych na cele publiczne, dla których stawkê tê uchwala siê na zero.
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Rozdzia³ 5
Przepisy porz¹dkowe i koñcowe
§ 8.1. Poleca siê nanieæ na rysunki i teksty planów, o
których mowa w § 6, porz¹dkowe zapisy okrelaj¹ce zakres obowi¹zywania niniejszej uchwa³y z
oznaczeniami symbolicznymi odpowiednio: E 88
UR/MN, O.1.7. MN, D.1.8. KD,MN,UTL i D.1.11.
KG,KDX,MN".
2. Ustalenie zawarte w ust. 1 straci moc wraz utrat¹
mocy planów, o których mowa w § 6.
§ 9.Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Miejskiemu
Czersk.
§ 10.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje po
up³ywie 14 dnia po og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

192
UCHWA£A Nr XXXI/176/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki bazowe czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego stanowi¹cego mieszkaniowy zasób na terenie
miasta i gminy Kêpice:
I. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno  kanalizacyjn¹, ³azienkê, wc, c.o. i ciep³¹
wodê
 1,75 z³
II. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno  kanalizacyjn¹, ³azienkê, wc, c.o.
 1.66 z³
III. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno  kanalizacyjn¹, ³azienkê, wc, bez c.o.
 1,55 z³
IV. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno  kanalizacyjn¹, ³azienkê lub wc  1,39 z³
V. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodno  kanalizacyjn¹ bez ³azienki i wc  1,22 z³

VI. mieszkania wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
bez instalacji wodno  kanalizacyjnej
 0,97 z³
2. Lokale socjalne wydzielone z mieszkañ kategorii VI
stawka czynszu regulowanego
 0,44 z³
§2
1. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w
rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania tj.
pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy.
2. Nie uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ w lokalu
mieszkalnym powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni,
strychów, piwnic i komórek gospodarczych.
3. Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle wyprawionych przegród
pionowych (cian) przy zachowaniu zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych we w³aciwej Polskiej
Normie.
§3
1. Wysokoæ czynszu okrela siê wg tabeli stanowi¹cej
integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
2. Uwzglêdniaj¹c okolicznoci o których mowa w art. 26
cytowanej na wstêpie ustawy administrator budynków
mo¿e obni¿yæ stawkê czynszu w granicach do 50% od
stawki ustalonej w tabeli o której mowa w § 1.
§4
Zarz¹dcy budynków s¹ zobowi¹zani do zawiadamiania na pimie najemców o nowych wysokociach stawek czynszu nie póniej ni¿ 7 dni przed wejciem w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.
§5
Stawki czynszu, o których mowa w § 1 obowi¹zuj¹ od
dnia 1 marca 2001 roku.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XIX/120/2000 z dnia 27 stycznia
2000r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne najmowane na podstawie
umowy najmu.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego, po up³ywie miesi¹ca od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXI/176/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 25 stycznia 2001 r.
TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAÑ

Strefa w gminie z³/m2
Stan wyposa¿enia
mieszkania w instalacjê

Baza
w z³/m2

I. mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr. wod  kan., ³azienkê, WC, CO
i ciep³¹ wodê

1,75

1,75

1,64

1,55

II. mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr. wod.-kan, ³azienkê, WC, CO

1,66

1,66

1,52

1,51

III. mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr. wod.  kan, ³azienkê, WC,
bez CO

1,55

1,55

1,46

1,41

IV. mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr. wod.  kan., ³azienkê lub WC

1,39

1,39

1,31

1,27

1,22

1,22

1,15

1,12

0,97

0,97

0,89

0,86

V.

mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr. wod.  kan., bez ³azienki, WC

VI. mieszkania wyposa¿one w inst.
elektr.bez inst. wod.  kanal.

Kêpice
w granicach
administracyjnych

Biesowice,
Warcino,
Barcino,
Korzybie

Pozosta³e
miejscowoci

Lokale socjalne wydzielone z mieszkañ kategorii VI.
Stawka czynszu socjalnego 0,44 z³/m2

193
UCHWA£A Nr XVII/134/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 lutego 2001 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d i e oraz
pkt 10 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 122,
124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), Rada Gminy
Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu Gminy w wysokoci:
5.898.796,Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów i róde³ zawiera za³¹cznik nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci :
w tym:

6.471.296,-

*Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 nie publikuje siê.

1. Wydatki bie¿¹ce:
4.181.966,z tego:
 wynagrodzenia
2.086.179, pochodne wynagrodzeñ
471.050,2. Wydatki maj¹tkowe:
2.289.330,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 1 i 3*.
§3
Deficyt bud¿etu gminy w wysokoci:
572.500,Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu zawiera zawiera za³¹cznik nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wydodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, w wysokoci:
313.300,Wed³ug za³¹cznika nr 5* do uchwa³y.
§5
Rezerwê ogóln¹ na wydatki nieprzewidziane gminy w
wysokoci:
1.000,-
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§6

§ 15

Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji, zawiera za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od
dnia 1 stycznia 2001 r.

§7
Dochody i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z uchwa³¹ Nr XVI/125/2000 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2000 r. wynosz¹:
45.000,§8
Plan dotacji dla instytucji kultury:
1) Gminny Orodek Kultury w Tuchomiu
dotacja:
2) Biblioteka Gminna
dotacja:

95.000,30.000,-

§9
Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dotacja:
19.000,§ 10
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
1. Stan funduszu obrotowego
1.000,2. Po stronie przychdów:
Dzia³ 900  Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
2.000,Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
2.000,Paragraf 296  Przelewy redystrybucyjne
2.000,3. Po stronie wydatków:
Dzia³ 900  Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
3.000,Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
3.000,Paragraf 421  Zakup materia³ów i wyspoa¿enia
1.000,430  Zakup us³ug pozosta³ych
2.000,(wydatki zwi¹zane z segregacj¹ mieci)
§ 11

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik
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UCHWA£A Nr XVII/136/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 lutego 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.
Na podstawie art. 26, art. 26 a ust. 1 i 2 i art. 30 ustawy
z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z
pón. zm.) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê bazow¹ stawkê czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu tworz¹cego mieszkaniowy zasób Gminy Tuchomie w wysokoci 1,15,-z³.
§2
Ustala siê zró¿nicowane stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu z uwzglêdnieniem czynników
podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych zgodnie z za³¹cznikiem
do uchwa³y.
§3
Stawka okrelona w § 1 bêdzie obowi¹zywaæ przez
okres 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y.
§4
Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego w wysokoci 0,60,-z³.
§5
Do czasu wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y obowi¹zuj¹ stawki czynszu ustalone uchwa³¹ Nr IX/66/99 Rady
Gminy Tuchomie z dnia 3 grudnia 1999 r.
§6

1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Gminy
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
bud¿etu gminy do kwoty 300.000,-z³.
2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do 1.000.000,- które mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ Zarz¹d Gminy.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Tuchomie Nr IX/66/99 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.

§ 12

§7

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
Dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
*Za³¹cznika Nr 6 nie publikuje siê

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XVII/136/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 lutego 2001 r.
TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAÑ

Stan wyposa¿enia mieszkañ
w instalacje

baza
%

Stan techniczny budynku
ponad przec. 1 poni¿ej przec. 2

Mieszkanie o wspó³czesnym
standardzie /z c.o./

100

1. Wszystkie urz¹dzenia /bez c.o./

86

2. Z ³azienk¹ i w.c. bez co i gazu

73

3. Tylko w w.c. lub ³azienk¹

59

4. Tylko w wod. Kan.

45

5. Bez wod. Kan.

31

+10

-10

Usytuowanie mieszkania
w budynku
korzystne

3

niekorzystne

+10

4

-10

1) budynki zadbane o wysokim standardzie pierwotnym,
2) budynki o du¿ym stopniu zniszczenia, bardzo dawno nie remontowane,
3) mieszkania usytuowane na parterze, pierwszym lub drugim piêtrze, bez windy, ciemne, z widokiem na niekorzystne otoczenie,
4) mieszkania na poddaszu, trzecim lub czwartym lub wy¿szym piêtrze, bez windy, ciemne, z widokiem na niekorzystne otoczenie (uci¹¿liwy zak³ad przemys³owy, podwórze, studnie itp.).
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§2

UCHWA£A Nr XVII/137/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 lutego 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wiadczenia
prowadzonych przez gminê oddzia³ów przedszkolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie
owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/196/97 Rady Gminy Tuchomie z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wiadczenia prowadzonego przez gminê
Przedszkola oraz uchwa³a w sprawie zmiany powy¿szej
uchwa³y Nr VI/40/99 z dnia 9 czerwca 1999 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

§1
Wprowadza siê op³aty za wiadczenia prowadzonych
przez gminê oddzia³ów przedszkolnych w zakresie przewy¿szaj¹cym podstawy programowe w postaci:
1. Op³aty sta³ej w oddzia³ach w:
1) Tuchomiu
w wysokoci 50,- z³ miesiêcznie,
2) Kramarzynach
w wysokoci 20,-z³ miesiêcznie,
3) Trzebiatkowej
w wysokoci 20,- z³ miesiêcznie.
2. Stawka dzienna op³aty za wy¿ywienie:
 za niadanie
0,80,-z³,
 za obiad
1,00,-z³.
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UCHWA£A Nr XVII/138/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 16 lutego 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XVI/
120/2000 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 2, art. 14, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 105,
poz. 1115) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XVI/120/2000 Rady Gminy Tuchomie z
dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokoci stawek i op³at na terenie gminy Tuchomie na rok 2001
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
3. Op³atê administracyjn¹, o której mowa w ust. 2
wp³aca siê do kasy Urzêdu Gminy lub na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy a jego kopiê do³¹cza siê
do wniosku o dokonanie lub zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
2. W § 3 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
3. Zwalnia siê od dokonania wp³aty op³aty administracyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 osoby
dokonuj¹ce zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w zwi¹zku z nadaniem nazw ulic
w danej miejscowoci na terenie gminy Tuchomie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik
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UCHWA£A Nr XXII/143/2001
Rady Gminy w Koczale
z dnia 19 lutego 20001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126),
art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) oraz § 1 pkt 4 lit. c rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê op³aty administracyjne za wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60,00 z³,
2) za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci  30,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 7 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
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UCHWA£A Nr XXVI/188/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 26 i zgodnie z treci¹ art. 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120,
poz. 787 z pón. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w
kwocie 1,30 z³.
2. Stawka czynszu ustalona w ust. 1 obowi¹zywaæ bêdzie w okresie 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.
3. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego w
rozumieniu uchwa³y uwa¿a siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w tym lokalu bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania, tj.
pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnych i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na
przechowywanie opa³u.
Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala siê na
podstawie obmiaru w wietle wyprawionych przegród
(cian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych we w³aciwej Polskiej
Normie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

Wysokoæ czynszu regulowanego, przy uwzglêdnieniu
czynników obni¿aj¹cych stawkê, o której mowa w § 1
ust. 1, okrela w sposób szczegó³owy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2001 r., przy
czym podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

§3
Zarz¹dcy budynków lub inne osoby uprawnione do
pobierania czynszu zobowi¹zani s¹ zawiadomoæ pisemnie najemców o nowej wysokoci czynszu nie póniej ni¿
7 dni przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y a ponadto powinni niezw³ocznie sporz¹dziæ aneksy do umów
najmu wynikaj¹ce z prowadzenia podwy¿szonych stawek
czynszu regulowanego i przekazaæ j najemcom lokali.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XVI/125/2000 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Ryjewie.
§5

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXVI/188/01
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 15 lutego 2001 r.
TABELA CZYNSZÓW ZA LOKALE MIESZKALNE
Stawka czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej wynosi miesiêcznie  1,30 z³. Wy¿ej wymieniona stawka czynszu regulowanego dotyczy lokali mieszkalnych o wysokim standardzie wyposa¿onych w:
 ogrzewanie energi¹ ciepln¹ dostarczan¹ z kot³owni
lokalnej,
 ciep³a woda,
 instalacja wodoci¹gowa i kanalizacyjna lokalna,
 ³azienka i WC.
Ustala siê dwie strefy:
I strefa  miejscowoæ Ryjewo
II strefa  miejscowoci gminy poza Ryjewem.
CZYNNIKI OBNI¯AJ¥CA STAWKÊ CZYNSZU ZA

LOKALE MIESZKALNE

% obni¿ki
w stosunku
do stawki czynszu

Obni¿ki z tytu³u:

I. Strefa druga (miejscowoci poza Ryjewem)

10

II. Wyposa¿enie mieszkania w urz¹dzenia:
 lokal bez ciep³ej wody
 lokal ogrzewany CO lub piecem (ogrzew. eta¿owe)
 lokal bez WC lub ³azienki
 lokal bez WC i ³azienki
 lokal bez kanalizacji
 lokal bez instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

10
20
25
30
35
40

III.Niekorzystne usytuowanie:
 budynku (oddalenie od komunikacji, budynek usytuowany w strefie ochronnej)
 lokalu w budynku (kuchnia bez owietlenia naturalnego,
wspólne u¿ytkowanie czêci lokalu)

5

IV.Stan techniczny budynku:
 budynek o du¿ym stopniu zniszczenia (przeznaczony do remontu kapitalnego)

10

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXVI/189/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci
przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych wzglêdnie prowadz¹cych ju¿ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy
Ryjewo.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 ze zm.) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynku lub
ich czêci, budowle i grunty przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych, wzglêdnie prowadz¹cych ju¿ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, (ale tylko w sytuacji gdy prowadzona
dzia³alnoæ zostanie poszerzona o now¹ bran¿ê) na terenie Gminy Ryjewo, spe³niaj¹cych warunki okrelone
w § 2 niniejszej uchwa³y.
2. Zwolnieniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1
objête s¹ jedynie te przedmioty opodatkowania przedsiêbiorców, które zwi¹zane s¹ bezporednio z miejscem
zatrudnienia nowozatrudnionych osób.

przewidzianych w niniejszej uchwale, przy czym zwolnienie z podatku od nieruchomoci bêdzie w tym, przypadku wynosiæ:
1) w przypadku zatrudnienia 10 osób  10% nale¿nego
podatku,
2) w przypadku zatrudnienia powy¿ej 10 osób  10% plus
1% za kad¿d¹ nastêpn¹ zatrudnion¹ osobê.
§4
Zwolnienie podatkowe ujête w tej uchwale mo¿e byæ
udzielone tylko jednorazowo i wy³¹cznie na rzecz konkretnie oznaczonego przedsiêbiorcy. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, prowadz¹c¹ ewidencjonowan¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i pozostaj¹c¹ równoczenie w zwi¹zku ma³¿eñskim,
przys³uguje ono tylko jednemu z ma³¿onków i nie mo¿e
byæ przeniesione na rzecz drugiego ma³¿onka w przypadku zmiany organizacyjno-prawnej prowadzonej dzia³alnoci.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przys³uguje wy¿ej
wymienionym przedsiêbiorcom, którzy zatrudni¹ co
najmniej 2 (dwie) osoby, posiadaj¹ce status osoby
bezrobotnej i bêd¹ce jednoczenie mieszkañcami gminy Ryjewo.
2. Zwolnieniem wymienionym w ust. 1 objêta jest równie¿ osoba fizyczna rozpoczynaj¹ca dzia³alnoæ na w³asny rachunek.
3. Zwolnienie, o którym mowa w postanowieniach tej
uchwa³y przyznawane jest na wniosek podatnika, potwierdzany w ka¿dym nastêpnym, objêtym zwolnieniem , roku podatkowym,
Wzór wniosku w sprawie przyznania ulgi z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy stanowi za³¹cznik Nr 1*
do tej uchwa³y.
4. Zwolnienie podatkowe w zale¿noci od liczby zatrudnionych pracowników jest przyznawane na okres lub
piêciu lat, a mianowicie:
1) przy zatrudnieniu 2 osób  zwolnienie obejmuje
okres 1 roku,
2) przy zatrudnieniu od 3 do 10 pracowników  zwolnienie obejmuje okres 3 lat,
3) przy zatrudnieniu powy¿ej 10 pracowników  zwolnienie obejmuje okres 5 lat.
5. Szczegó³owe zasady udzielania zwolnieñ dla Przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy zawiera za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gopsodarcz¹
na terenie Gminy Ryjewo, którzy zatrudni¹ w ci¹gu roku
podatkowego co najmniej 10 osób bezrobotnych zamieszka³ych na obszarze Gminy Ryjewo na okres przynajmniej
12 miesiêcy mog¹ równie¿ korzystaæ z ulg podatkowych
*Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXVI/190/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej,
terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 15,
art. 19 pkt 1a i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) oraz w oparciu o treæ § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115)
Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach, w których
prowadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§2
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach na obszarze Gminy Ryjewo, a mianowicie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) od osób handluj¹cych z kosza, rêki, wiadra, torby,
skrzynki, wózka rêcznego
 5 z³,
2) od osób i jednostek handluj¹cych produktami rolnymi
i zwierzêtami na targowisku, przy czym op³ata ta uzale¿niona jest od iloci wystawionych do sprzeda¿y sztuk
byd³a lub trzody chlewnej:
a) koni, byd³a, trzody chlewnej pow. 6 m-cy
 10 z³,
b) trzody chlewnej do 6 m-cy (prosi¹t)
 2 z³,
c) ciel¹t, rebi¹tm owiec, kóz oraz pozosta³ych nie
wymienionych zwierz¹t
 5 z³,
3) przy sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu, ci¹gnika, przyczepy jednoosiowej do 1,5 tony
 15 z³,
4) przy sprzeda¿y z samochodu, ci¹gnika, przyczepy powy¿ej 1,5 tony
 25 z³,
5) przy handlu prowadzonym w sposób powoduj¹cy koniecznoæ zajêcia okrelonej powierzchni placu (targowiska) pod stoisko handlowe za 1 m2 powierzchni
 5 z³.

1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18
i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) i § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co
nastêpuje:

§3

§2

Op³ata targowa jest pobierana bezporednio w miejscu handlu przez inkasenta wyznaczonego przez administratora targowiska (Gminê Ryjewo).
Dowodem uiszczenia op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inaksenta (tzw. bilet op³aty targowej).
Bilety op³aty targowej bêd¹ wydawane dla inkasenta za
pokwitowaniem przez Urz¹d Gminy w Ryjewie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Rada Gminy w Ryjewie wprowadza op³atê administracyjn¹ od czynnoci urzêdowych zwi¹zanych z wpisem do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez
gminê, a mianowicie:
1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 50 z³,
2) od zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 25 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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§4

UCHWA£A Nr IIIk/XXVI/281/2001
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 lutego 2001 r.

Inkasent z biletów op³at targowych oraz nale¿noci z
tego tytu³u rozlicza siê w kasie Urzêdu Gminy w Ryjewie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Ryjewie.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/225/98 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej, terminów p³atnoci oraz
sposobu jej poboru.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXVI/192/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 15 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej od czynnoci urzêdowych zwi¹zanych z wpisem do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez
gminê.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z

w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
26 lutego 1982 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 1988 r. Nr 27,
poz. 195, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1991 r. Nr 100 poz. 442,
z 1993 r. Nr 11 poz. 50, z 1994 r. Nr 111 poz. 536, z 1996 r.
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 54 poz. 348, Nr 160 poz. 1085
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz poz. 64 za³¹cznika
Nr 3 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 11, poz. 50 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przejazdy osób rodkami komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie o nastêpuj¹cych wysokociach:
Rodzaj linii

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
NORMALNY

ULGOWY

Zwyk³a

1,60 z³

0,80 z³

Specjalna
i Pospieszna

2,60 z³

1,30 z³
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2. Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
3. Ustala siê bilety czteroprzejazdowe o nomina³ach:
 normalny  6,40 z³
 ulgowy  3,20 z³.

§2
1. Ustala siê op³aty za bilety o niekontrolowanej liczbie
przejazdów w nastêpuj¹cych wysokociach:

Bilet miesiêczny imienny
wa¿ny od poniedzia³ku do pi¹tku

Rodzaj linii

Normalny

Ulgowy

Bilet na okaziciela

wa¿ny
codziennie
Normalny

Ulgowy

wa¿ny codziennie
Przez
miesi¹c

Przez
dekadê

Przez
5 dni

Zwyk³e w granicach
miasta i gminy Wejherowo i Redy z Rumi¹

50 z³

25 z³

58 z³

29 z³

70 z³

Zwyk³e w granicach
miasta i gminy Wejherowo i gminy Luzino

52 z³

26 z³

60 z³

30 z³

71 z³

26 z³

14 z³

Zwyk³e w obrêbie
sieci komunikacyjnej

62 z³

31 z³

68 z³

34 z³

72 z³

27 z³

15 z³

Zwyk³e, specjalne
i pospieszne w obrêbie
sieci komunikacyjnej

69 z³

34,50 z³

73 z³

36,50 z³

75 z³

28 z³

16 z³

25 z³

13 z³

§3

§5

1. Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y zawieraj¹ 7% podatek VAT.

1. Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezp³atnych:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm;
2) radni z obszaru dzia³ania Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Wejherowie;
3) dzieci w wieku do 4-ch lat;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji;
5) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz towarzysz¹cy im przewodnicy,
6) ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy;
7) osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia;
8) pracownicy, rencici i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz cz³onkowie ich
rodzin  w zakresie okrelonym w uk³adzie zbiorowym pracy;
9) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna ruchowo oraz towarzysz¹cy im opiekunowie,
10) umundurowani ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej;
11) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia.
2. Uprawnieni do korzystania z przejazdów na podstawie
biletów ulgowych:

§4
Op³aty dodatkowe.
1. Za przejazd bez wa¿nego biletu op³ata dodatkowa wynosi 80,00 z³.
2. Za przewóz wózka, zwierz¹t i baga¿u objêtych op³at¹
taryfow¹ bez wa¿nego biletu, lub przewo¿enie rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu miejskiego op³ata dodatkowa wynosi 32,00 z³.
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianê trasy rodka transportu op³ata dodatkowa wynosi 240,00 z³.
4. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 50% w przypadku natychmiastowego uiszczenia nale¿noci bezporednio osobie kontroluj¹cej.
5. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 30% w przypadku uregulowania nale¿noci w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu nak³adaj¹cego obowi¹zek uiszczenia tej op³aty.
6. Do pobierania op³at, o których mowa w punktach 1, 2,
3, 4 i 5 upowa¿nia siê kontrolerów Miejskiego Zak³adu
Komunikacji w Wejherowie.
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1) kombatanci;
2) studenci szkó³ wy¿szych;
3) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych do dnia 31 grudnia roku ukoñczenia 21
lat;
4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
5) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy
powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych
b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne 
na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wyp³aty
wiadczenia emerytalnego lub rentowego;
6) inwalidzi s³uchu (g³uchoniemi)  cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku G³uchych.
§6
Traci moc uchwa³a Nr IIIk/XVII/208/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustalenia
op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Pomorskiego nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 kwietnia
2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
P. Bochiñski

203
UCHWA£A Nr XXXVII/202/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie
Nr XXXVI/195/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLVI/
249/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy
Gniew oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie
us³ug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1996 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126);
art. 6 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o
utrzymaniu porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132
poz. 622 ze zm.) po zasiêgu opinii Komisji Zdrowia, Ochrony rodowiska, Kultury, Sportu i Turystyki Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XXXVI/195/
2001 z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie zmiany uchwa³y
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie
Nr XLVI/249/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Gniew oraz okrelenia stawek op³at za wiadczenie
us³ug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych otrzymuje now¹ treæ:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2.1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska
204
UCHWA£A Nr XXIII/129/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 21 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z prowadzeniem rejestru dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.), po zasiêgniêciu opinii Komisji bud¿etowej
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹:
1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 50,00 z³,
2) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
w wysokoci 30,00 z³.
§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Morzeszczynie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

205
ZARZ¥DZENIE Nr 40 /01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 marca 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
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§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Choczewie w okrêgu wyborczym Nr 1 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Leszka Bobkowskiego, stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr XXI/155/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.

do 12 kwietnia 2001 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 1

do 27 kwietnia 2001 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczym Nr 1

do 6 maja 2001 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 12 maja 2001 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 1 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 13 maja 2001 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

26 maja 2001 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 spisu wyborców

27 maja 2001 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 27 maja
2001 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 40/01
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 marca 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

do 7 kwietnia 2001 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
w Choczewie informacji o
granicach okrêgu wyborczego Nr 1 i liczbie radnych
wybieranych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
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