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Poz. 1140
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§4

UCHWA£A Nr XXII/223/2001
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18 stycznia 2001 r.

Ustala siê plan finansowy dochodów i wydatków na
zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na kwotê
898.280 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Brusy na 2001
rok.

§5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) oraz art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1, pkt
1-3, pkt 5 i 6, pkt 9-11, ust. 2 i 3, art.128 ust. 2, art. 134
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pón.zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
I.Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
14.847.573 z³.
z tego:
1. udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa z tytu³u wp³ywów z podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych
1.122.642 z³
2. subwencjê ogóln¹
8.215.180 z³
3. dotacje celowe z bud¿etu pañstwa w zakresie administracji rz¹dowej
898.280 z³
4. dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ
65.000 z³
5. pozosta³e dochody w³asne
4.546.471 z³
Podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów i róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*.
II. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
14.197.323 z³
z tego:
1. wydatki bie¿¹ce
13.131.323 z³
w tym:
a) wynagrodzenia
7.108.891 z³
b) pochodne od wynagrodzeñ
1.446.028 z³
c) dotacje
143.040 z³
d) wydatki na obs³ugê d³ugu samorz¹du terytorialnego
215.680 z³
e) pozosta³e wydatki
4.217.684 z³
2. Wydatki maj¹tkowe
1.066.000 z³
Podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów, rozdzia³ów oraz
grup wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2*.
§2
Ustala siê rozchody w wysokoci 650.250 z³ tj, na sp³aty krajowych po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych gminy.
Zestawienie rozchodów bud¿etu gminy okrela za³¹cznik Nr 3*.
§3
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
a) przychody
1.028.570,-z³,
b) wydatk i
1.060.230,-z³
* Za³¹czników Nr 1, 2 i 3 nie publikuje siê.

Ustala siê plan finansowy dochodów realizowanych w
ramach zadañ zleconych gminie podlegaj¹cych przekazaniu w ca³oci do bud¿etu pañstwa na kwotê 21.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji
rz¹dowej na podstawie porozumieñ na kwotê 65.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7
Ustala siê plan finansowy gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na kwotê 20.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§8
Ustala siê kwotê dotacji podmiotowej na kwotê
143.040 z³. Wykaz podmiotu otrzymuj¹cego dotacjê stanowi za³¹cznik nr 9*.
§9
Ustala siê wydatki inwestycyjne w wysokoci 1.066.000
z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*.
§ 10
Ustala siê prognozê d³ugu dotycz¹c¹ sp³at kredytów i
po¿yczek w latach 2001  2006 zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11*.
§ 11
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 150.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
§ 12
Ustala siê wydatki z tytu³u op³at za zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 150.000 z³ zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2*.
§ 13
Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci
140.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
§ 14
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do
przeniesieñ wydatków w ramach rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 nie publikuje siê.
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§ 15
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do zaci¹gania kredytów
krótkoterminowych do wysokoci 500.000 z³, których
sp³ata nastêpuje nie póniej ni¿ z koñcem roku bud¿etowego.
§ 16
Upowa¿nia siê Zarz¹d Miejski do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach komercyjnych wybranych przez Zarz¹d.
§ 17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 7 dni od dnia
og³oszenia i podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1141
UCHWA£A Nr XXV/243/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy Brusy za 2000 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz art.
136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu
gminy wraz z za³¹cznikami Nr 1-8 za 2000 rok*.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1142
UCHWA£A Nr XXIII/145/01
Rady Gminy Cz³uchów
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod us³ugi owiaty i
sportu dzia³ki nr 435/1 we wsi Rychnowy gm. Cz³uchów.
* Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.

Poz. 1140, 1141, 1142

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), Rada Gminy uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod us³ugi owiaty i sportu dzia³ki nr 435/1 we
wsi Rychnowy gm. Cz³uchów, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje dzia³kê nr 435/1 po³o¿on¹ oko³o 1 km
na po³udnie od centrum wsi Rychnowy gm. Cz³uchów,
po po³udniowo  wschodniej stronie drogi lokalnej
Rychnowy  Glêdowo.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren us³ug owiaty i sportu, oznaczony na rysunku planu literami UO,US;
2) teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO;
3) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu
literami KL.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów
kubaturowych od linii rozgraniczaj¹cych dróg
oraz granic dzia³ki.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
5) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony na rysunku planu granic¹ uchwalenia;
6) podstawowym przeznaczeniu terenu  nale¿y przez
to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno
przewa¿aæ na danym terenie w granicach uchwalenia planu  inne dopuszczalne funkcje powinny
stanowiæ wy³¹cznie uzupe³nienie lub wzbogacenie
przeznaczenia podstawowego.
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Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê teren us³ug owiaty i sportu, oznaczony na rysunku planu literami UO,US, przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1:
1) us³ugi owiaty i sportu ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej
nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu;
3) usytuowanie obiektów kubaturowych i ma³ej architektury ustali plan zagospodarowania dzia³ki
w zale¿noci od aktualnych potrzeb  powierzchnia zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 20%
jej powierzchni ca³kowitej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê gimnazjum gminnego wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
 zaleca siê usytuowanie budynku szkolnego w
pó³nocno  zachodniej czêci terenu;
2) realizacjê zaplecza sportowo  rekreacyjnego:
krytej p³ywalni, zespo³u boisk do gier sportowych i zabaw, kortów tenisowych, terenów rekreacyjnych, cie¿ek zdrowia itp.;
3) funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. internat,
mieszkania dla nauczycieli i wonych)  pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce
siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
4) budowê gara¿y zwi¹zanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i funkcj¹ mieszkaln¹ w
formie parterowego zespo³u lub zintegrowanych
z innymi budynkami w jednej bryle  z wjazdami
nie koliduj¹cymi z podstawow¹ funkcja terenu;
5) realizacjê wewnêtrznych dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
4. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej z przeznaczeniem na zieleñ urz¹dzon¹ wysok¹ i nisk¹ o gatunkach zgodnych z miejscowym siedliskiem;
3) otoczyæ boiska, korty tenisowe i urz¹dzenia sportowe zieleni¹ izolacyjn¹, stanowi¹c¹ ekrany akustyczne;
4) przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla przyjêtego programu realizowanych
us³ug: co najmniej 2 miejsca postojowe/100 m2
powierzchni u¿ytkowej us³ug i 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie  zaleca siê lokalizacjê miejsc
postojowych przy pó³nocnej granicy terenu,
wzd³u¿ drogi dojazdowej pieszo  jezdnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 284/2;
5) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ projektowane przebiegi sieci
uzbrojenia terenu;
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6) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia
lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ
zgodna z ustaw¹ o odpadach;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
8) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu podczyszczaæ w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz podzia³u na dzia³ki budowlane.
6. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) wysokoæ zabudowy: maks. 2 kondygnacje naziemne + poddasze u¿ytkowe;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parteru: maks.
0,5 m powy¿ej najni¿szego poziomu powierzchni
przyleg³ego terenu;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
40o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹
lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/
w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów
jaskrawo czerwonych; w uzasadnionym przypadku dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachu
p³askiego.
§ 7.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ odprowadzania cieków  przepompowni cieków, oznaczony na rysunku planu literami NO, przeznaczony dla realizacji celów publicznych  w przypadku wyznaczenia
terenu przepompowni poza obszarem, teren NO
nale¿y w³¹czyæ w granice terenu UO,US.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wokó³ przepompowni.
§ 8.1. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami KL, przeznaczony docelowo
dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie
przylegaj¹cej drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê
realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 9.1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej zaopatrywanej z ujêcia wody we
wsi Rychnowy.
2. Odprowadzenie cieków poprzez przepompowniê
zlokalizowan¹ na terenie NO do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni w
Cz³uchowie poprzez przepompowniê we wsi Rychnowy.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami z projektowanej linii elektroenergetycznej
prowadzonej od stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem lub w granicach uchwalenia planu, w pó³nocno  zachodnim naro¿niku
terenu UO, US  nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem do
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gestora sieci o podanie warunków technicznych przy³¹czenia do sieci.
4. Doprowadzenie gazu ziemnego redniego cinienia
nast¹pi zgodnie z koncepcj¹ gazyfikacji gminy.
5. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.: energia elektryczna, olej opa³owy lub gaz
ziemny).
Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 10.1. Ustala siê wymagania w zakresie obrony cywilnej:
1) zaplanowaæ drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny;
2) w planowanych do realizacji budynkach
uwzglêdniæ lokalizacjê schronów lub ukryæ;
3) urz¹dzenia owietleniowe projektowaæ i wykonaæ z uwzglêdnieniem przystosowania do zaciemniania i wygaszania;
4) zapewniæ s³yszalnoæ syreny alarmowej.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
nale¿y realizowaæ w zale¿noci od potrzeb  konieczne jest wyst¹pienie do w³aciwego organu
administracji o szczegó³owe wytyczne do ka¿dego
zadania inwestycyjnego.
Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§ 11.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cz³uchów,
uchwalonego uchwa³¹ Nr IV/28/94 Rady Gminy Cz³uchów z dnia 2 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego. Nr 42, poz. 229 z dnia 16 grudnia 1994 r. z
pón. zm.), w granicach okrelonych na za³¹czniku
Nr 1 do uchwa³y.
§ 12.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 0%.
§ 13.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 14.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

1143
UCHWA£A Nr XXIII/146/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 23 kwietnia 2001 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu na rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
po wys³ychaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za
2000 r. zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody plan 11.274.286 z³ wykonanie 11.139.453 z³
w tym:
 dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
plan 1.060.166 z³
wykonanie 1.060.165 z³
2. Wydatki plan 12.673.357 z³ wykonanie 11.215.802 z³
 wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
plan 1.060.166 z³
wykonanie 1.060.165 z³
3. Bud¿et zamykla siê deficytem w kwocie 76.349 z³.
ród³em pokrycia deficytu jest po¿yczka, nadwy¿ka z
lat ubieg³ych oraz wolne rodki.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon
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UCHWA£A Nr XVIII/294/2000
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej
i mieszkaniowej dz. nr 809 we wsi Ma³e Swornegacie,
gmina Chojnice.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej i mieszkaniowej obejmuj¹cego dz. nr 809 we wsi Ma³e Swornegacie  w zakresie okrelonym przez dalsze przepisy uchwa³y oraz na rysunku planu w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Niniejsza uchwa³a ustanawia przepisy gminne dotycz¹ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, z uwzglêdnieniem przepisów ustaw szczególnych przy minimalizacji mo¿liwych konfliktów.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1) teren zabudowy letniskowej, oznaczony na rysunku planu literami UTL,
2) teren zabudowy mieszkaniowej, jako funkcja uzupe³niaj¹ca, oznaczony na rysunku planu literami MN,
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3) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu literami ZP,
4) teren komunikacji ¸ ci¹g pieszy, oznaczony na
rysunku planu literami KP,
2. Ci¹g pieszy wyznacza siê do realizacji lokalnego
celu publicznego.
3. Teren dzia³ki nr 809 stanowi w³asnoæ prywatn¹.
§ 4.Za obowi¹zuj¹ce ustalenia rysunku planu przyjmuje
siê nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granicê obszaru objêtego planem, równoznaczn¹
z granic¹ obowi¹zywania uchwa³y,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania  cile okrelone,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym sposobie u¿ytkowania  cile okrelone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy oraz linie wymiarowe,
5) funkcje terenów okrelone przez poszczególne
symbole planu.
§ 5.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w rozdziale 2,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu w skali 1: 500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y,
4) teren  nale¿y przez to rozumieæ teren o okrelonej
funkcji i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi z
przypisanym symbolem planu.
Rozdzia³ 2
Zasady podzia³u i zagospodarowania terenu
§ 6.1. Uchwala siê warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, okrelonych w § 1 niniejszej uchwa³y.
1) funkcja podstawowa  zabudowa letniskowa,
2) funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa,
3) ustala siê zasady zagospodarowania:
a) dzia³ka nr 809  podzia³ terenu na 8 dzia³ek
budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu oraz
wprowadzenie ³adu przestrzennego,
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siê:
1) 1 UTL, 3 UTL  teren zabudowy letniskowej, dla
którego wprowadza siê obowi¹zek:
a) likwidacji wszystkich budynków w z³ym stanie technicznym i lokalizacji w to miejsce,
trwa³ej zabudowy,
b) likwidacji czêci istniej¹cych ogrodzeñ, z korekt¹ do nowych, obowi¹zuj¹cych podzia³ów
geodezyjnych,
c) przestrzeganie zakazu budowy jakichkolwiek
budynków gospodarczych,
2) 2 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala siê:
a) adaptacjê istniej¹cego obiektu, z dopuszczeniem modernizacji lub jego rozbudowy,
b) utrzymanie parterowej wysokoci budynku
z dachem wysokim i poddaszem mieszkalno  u¿ytkowym.
3. Formê nowych budynków nale¿y kszta³towaæ z zachowaniem poni¿szych zasad:
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1) lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy jak na rysunku planu,
2) budynki parterowe z maksymalnym zag³êbieniem piwnic w gruncie, dachy wysokie, z poddaszem u¿ytkowym, wysokoæ cianki kolankowej poddasza do 0,80 m,
3) pokrycia dachowe  gont, dachówka ceramiczna lub materia³y zbli¿one do w/w, z zastosowaniem kolorystyki wspó³graj¹cej z kolorytem krajobrazu,
4) wyj¹tkowe walory krajobrazowe wsi obliguj¹ do
wprowadzenia w architekturze budynków elementów i detali z regionalnego budownictwa
kaszubskiego, a projekty budowlane nale¿y
uzgodniæ  z Urzêdem Gminy w Chojnicach.
4. Na terenie zabudowy letniskowej i mieszkaniowej
wprowadza siê zasady:
1) pozostawienia na ka¿dej dzia³ce jak najwiêkszej
powierzchni ekologicznie czynnej, z zieleni¹
ozdobn¹,
2) zabezpieczenia miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo,
3) wprowadzenia owietlenia dzia³ek lampami niskimi, parkowymi,
5. Wyznacza siê teren ogólnodostêpnej zieleni parkowej, oznaczony symbolem 4 ZP jako strefy izolacyjnej od brzegu jeziora,
6. Wyznacza siê teren komunikacji  ci¹g pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem 5 KP, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m, który wraz
z brzegiem jeziora stanowi pas swobodnego, ogólnodostêpnego ci¹gu komunikacyjnego
§ 7.Ustala siê zasady infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) zasilanie w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ niskiego napiêcia z istniej¹cej stacji transformatorowej (zlokalizowanej na wsch. od terenu zabudowy letniskowej) po dostosowaniu do zwiêkszonego poboru mocy  z zachowaniem warunków, okrelonych przez gestora sieci,
b) owietlenia wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami
obrony cywilnej,
2) w zakresie gospodarki wodno  ciekowej:
a) zaopatrzenie w wodê pitn¹ z wiejskiego wodoci¹gu,
b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y wyposa¿yæ w wymagan¹  przepisami szczególnymi  iloæ hydrantów i zasuw, s³u¿¹cych celom ochrony przeciwpo¿arowej,
c) odprowadzenie wód opadowych do gruntu, z
uwzglêdnieniem ukszta³towania terenu w³asnej
dzia³ki i s¹siednich,
d) odprowadzenie cieków wy³¹cznie do systemu
kanalizacji sanitarnej, po jej realizacji,
3) W zakresie usuwania odpadów sta³ych:
a) zobowi¹zuje siê w³acicieli poszczególnych dzia³ek do wyznaczenia estetycznie urz¹dzonych
miejsc na pojemniki dla odpadów sta³ych, z
mo¿liwoci¹ ³atwego ich wywozu,
b) zobowi¹zuje siê w³aciwe s³u¿by Urzêdu Gminy
w Chojnicach do zapewnienia wywozu odpadów
sta³ych, na miejsce ich utylizacji na warunkach
okrelonych przepisami szczególnymi.
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§ 8.Brak badañ archeologicznych na terenie objêtym planem, nie zwalnia inwestorów  w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne z obowi¹zku powiadomienia o tym fakcie S³u¿bê
Ochrony Zabytków w Gdañsku.
Rozdzia³ 3
Przepisy porz¹dkowe i koñcowe
§ 9.1. W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego
uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z
dnia 26 wrzenia 1991 r.(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2,
poz. 29 z 1992 r. z pón. zm.) w granicach okrelonych na za³¹czniku nr 2 w skali 1:10 000.
2. W tekcie planu ogólnego wprowadza siê dodatkowy symbol 25.57a UTL i informacjê  Realizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami uchwa³y
Nr XVIII/294/2000 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
28 grudnia 2000 r.
§ 10.Uchwala siê jednorazow¹ op³atê z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci na 30%.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi Gminy
w Chojnicach.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXVII/203/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126) art. 109, 110, 112, 117, 118, 124, 126 i 134
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz zgodnie z
art. 88h ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska (j.t. Dz. U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196 z pón. zm.) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2001 w
wysokoci 6.928.447,-z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) dotacjê celow¹ na zadania z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 841.250,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
2) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 30.000,-z³.
* Za³¹czników Nr 1, 3 nie publikuje siê.

§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2001 w wysokoci 7.198.447,-z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
na kwotê 841.250,-z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*,
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê 30.000,-z³,
3) wydatki maj¹tkowe na kwotê 974.542; z³ zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4*.
§3
Uchwala siê przychody bud¿etu gminy w wysokoci
737.000; z³ w tym:
1) kredyt preferencyjny z Banku Ochrony rodowiska
w Gdañsku na kwotê 60.000,- z³ na docieplenie Szko³y Podstawowej w Ryjewie,
2) kredyt komercyjny na sfinansowanie deficytu bud¿etowego gminy na rok 2001 na kwotê 677.000,-z³.
§4
ród³em pokrycia deficytu w bud¿ecie jest: kredyt preferencyjny na kwotê 60.000,-z³ oraz kredyt komercyjny
na kwotê 677.000,-z³.
§5
Uchwala siê rozchody bud¿etu gminy na kwotê 467.000,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§6
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2001, 2002 i 2003 zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6*.
§7
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§8
Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2001 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§9
Uchwala siê dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego Pomezania  w wysokoci 130.100,-z³, szczegó³owy wykaz dotacji stanowi za³¹cznik Nr 9*.
§ 10
Uchwala siê dotacje innym podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych w wysokoci 43.040,-z³,
w tym dla:
 Przedszkola Niepublicznego ,Maluszek w Ryjewie
na kwotê 43.040,-z³.
§ 11
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 20.000,-z³, co stanowi 0,28% wydatków bud¿etu gminy.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego gminy do wysokoci 200.000,-z³.
* Za³¹czników Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie publikuje siê.
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§ 13

1147

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku bud¿etowym 2001 do kwoty 400.000,-z³.

UCHWA£A Nr XX/326/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2001 r.

§ 14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 330/3 we wsi Charzykowy
gm. Chojnice.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.
§ 15
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
§ 16
Zarz¹d Gminy w terminie 21 dni od uchwalenia bud¿etu gminy wykona:
1) opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu gminy w szczegó³owoci: dzia³, rozdzia³, paragraf,
2) opracuje plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej,
3) Zarz¹d Gminy sporz¹dzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków w podziale na kwarta³y.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2001 oraz podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXVIII/208/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Zarz¹du Gminy w Ryjewie z wykonania bud¿etu Gminy Ryjewo za rok 2000 w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w
sposób miejscowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
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 91,
poz. 1009, Nr 95, poz 1041) Rada Gminy uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki
nr 330/3 we wsi Charzykowy gm. Chojnice, zwany
dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje dzia³kê nr 330/3 po³o¿on¹ w po³udniowej czêci wsi Charzykowy gm. Chojnice, oko³o 250
m na pó³noc od drogi wojewódzkiej nr 212 Osowo
Lêborskie  Bytów  Chojnice  Zamarte.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony
na rysunku planu literami MU;
2) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu
literami KL.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od
linii rozgraniczaj¹cej drogi.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i
sposób zagospodarowania terenu.
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Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i
us³ug, oznaczony na rysunku planu literami MU.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ przeznaczon¹ dla zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora;
2) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych);
3) po³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych do budynku mieszkalnego lub obiektów us³ugowych  tworz¹cych z nimi jednolite
bry³y architektoniczne;
5) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹)
prowadzon¹ wy³¹cznie wewn¹trz pomieszczeñ
us³ugowych, spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w
ust. 5;
6) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub
gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowe miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla
realizowanego profilu us³ugi;
4) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu  zachowaæ odleg³oci od urz¹dzeñ elektroenergetycznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach;
6) podczyszczaæ wody opadowe z powierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów przed
odprowadzeniem do odbiornika w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach;
7) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
8) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza
siê zakaz podzia³u na dzia³ki  ca³y teren przeznacza siê na realizacjê potrzeb jednego inwestora.

Poz. 1147

5. Dzia³alnoæ us³ugowa prowadzona na terenie, o
którym mowa w ust. 1, musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej
dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce
w³asnej inwestora  pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwociami.
6. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust.1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków mieszkalnego i us³ugowych do II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia;
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnego i us³ugowych maks. 0,6
m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci
od 45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem
w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
6) architektura projektowanych budynków oraz
ma³a architektura musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej.
7. Na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z
jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 7.1. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami KL, przeznaczony docelowo
dla realizacji celów publicznych  na poszerzenie
przylegaj¹cej drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê
realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§ 8.1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej.
3. Pobór energii elektrycznej przy³¹czem z projektowanej linii kablowej nn ze stacji transformatorowej
zlokalizowanej poza granicami opracowania.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne,
olejowe lub gazowe).
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Poz. 1147, 1148
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe

§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 2, poz. 29 z dnia 30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w
granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch
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UCHWA£A Nr XXI/341/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci dzia³ki nr 61 we wsi Ostrowite
gm. Chojnice.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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 91, poz. 1009, Nr 95, poz 1041) Rada
Gminy uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci
dzia³ki nr 61 we wsi Ostrowite gm. Chojnice, zwany
dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje wschodni¹ czêæ dzia³ki nr 61 po³o¿onej w pó³nocno  zachodniej czêci wsi Ostrowite gm.
Chojnice, po po³udniowo  zachodniej stronie drogi
powiatowej Lichnowy  Silno.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczony
na rysunku planu literami MU;
2) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu literami ZP.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od
linii rozgraniczaj¹cej drogi.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej i
us³ug, oznaczony na rysunku planu literami MU.
2. Nam terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) podzia³ terenu na maks. 3 dzia³ki budowlane o
powierzchni oko³o 0,5 ha ka¿da;
2) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
3) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wolno stoj¹cych;
4) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w
jednym obiekcie;
5) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektura musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych lub dobudowanych do
budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹  zaleca siê realizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych tak, by z budynkami mieszkalnymi tworzy³y zabudowê zagrodow¹;
7) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie okrelonym w ust. 1 nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 60% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) przewidzieæ na terenie ka¿dej dzia³ki co najmniej
1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów
u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla
samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo oraz miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ug odbiorców;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.

6.
7.

Poz. 1148, 1149
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3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a;
4) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
5) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny byæ podczyszczane w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
6) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ;
7) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu;
8) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
Na terenie, o którym mowa w ust.1, dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne dzia³ki 
dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania
pojazdów. W/w dzia³alnoæ nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 1,0
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cej do nich drogi powiatowej.
Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 7.1. Wyznacza siê teren zieleni, oznaczony na rysunku
planu literami ZP.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê
realizacjê sieci uzbrojenia terenu oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowej SN/nn).
§ 8.1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej  do czasu doprowadzenia wiejskiego wodoci¹gu dopuszcza siê pobór wody z ujêæ
indywidualnych.
2. Do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem
kanalizacyjnym, dopuszcza siê tymczasowe gromadzenie cieków w szczelnych bezodp³ywowych
wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego, pod
warunkiem udokumentowania wywozu cieków w
miejsce wskazane przez w³adze administracyjne
gminy  w momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y pod³¹czyæ do niej wszystkie obiekty, a zbiorniki bezodp³ywowe bezwzglêdnie zlikwidowaæ.
3. Pobór energii elektrycznej projektowanymi przy³¹czami kablowymi z linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie ZP, pod warunkiem zawarcia przez
ka¿dego inwestora umowy przy³¹czeniowej na moc
oko³o 60 kW.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne,
olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg.
Nr 2, poz. 29 z dnia 30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w
granicach okrelonych na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 12.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1149
UCHWA£A Nr XXI/140/2001
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie gminy Smêtowo Graniczne.
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Poz. 1149, 1150

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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 91, poz. 1009, Nr 95, poz 1041) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym po zasiêgniêciu opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w
gminie Smêtowo Graniczne ma 25 s³ownie: dwadziecia
piêæ.
§2
Wykonanie uvhwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzatwa Pomorskiego.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/142/99 Rady Gminy w
Smêtowie Granicznym z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Smêtowo Graniczne oraz
uchwa³a zmieniaj¹ca Nr IV/23/99 z dnia 24 lutego 1999 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
S. Zaj¹c

1150
UCHWA£A Nr XVIII/51/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 procent alkoholu, zasad ich usytuowania na
terenie gminy oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón.
zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê 17 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w nastêpuj¹cych
miejscowociach:
1. Borêty  3 punkty sprzeda¿y

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. D¹browa  1 punkt sprzeda¿y
3. Lichnowy  3 punkty sprzeda¿y
4. Lichnówki  Lichnówki wie  1 punkt
Lichnówki II  1 punkt
5. Lisewo Malborskie  4 punkty sprzeda¿y
6. Parszewo  1 punkt sprzeda¿y
7. Pordenowo  1 punkt sprzeda¿y
8. Szymankowo  1 punkt sprzeda¿y
9. Tropiszewo  1 punkt sprzeda¿y.
§2
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y,
podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zarówno do 4,5% jak i powy¿ej 4,5% w bezporednim
s¹siedztwie szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych, obiektów kultu religijnego, obiektów
sportowych i innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. U¿yte w ust. 1 okrelenie  w bezporednim s¹siedztwie  rozumie siê odleg³oæ 35 m od granicy posesji.
3. Organ w³aciwy do wydawania zezwoleñ mo¿e w wyj¹tkowych wypadkach zezwoliæ na dalsz¹ dzia³alnoæ
ju¿ w istniej¹cych punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstw od zasady ich
usytuowania okrelonej w ust. 2, je¿eli prowadzenie
tych punktów zgodnie z opini¹ instytucji i organizacji
spo³ecznych wymienionych w ust. 1 nie powoduje zak³óceñ w dzia³alnoci oraz funkcjonowaniu instytucji i
organizacji spo³ecznych mieszcz¹cych siê w obiektach
i miejscach wymienionych w ust. 1.
§3
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y musi byæ prowadzona w wyodrêbnionych stoiskach sklepów.
§4
Wprowadza siê zakaz sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych do 4,5% oraz powy¿ej 4,5% alkoholu:
 01 wrzenia  w miejscowoci Szymankowo do
godz. 15.00
§5
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydane na dotychczasowych zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230
z pón. zm.) zachowuj¹ wa¿noæ do dnia okrelonego w
zezwoleniu.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/39/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad ich usytuowania na terenie gminy oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXVIII/54/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
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 i z 2001 r.
Nr 45; poz. 497) Rady Gminy Lichnowy uchwala co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Lichnowy stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XII/6/96 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 12 pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wybór i odwo³ywanie zarz¹du, ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego zarz¹du, stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci.
2. W § 106 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Nawi¹zanie stosunku pracy oraz ustalanie wynagrodzeñ przewodnicz¹cego zarz¹du dokonuje Rada Gminy.
3. Po rozdziale VI wprowadza siê rozdzia³ VII w
brzmieniu:
VII. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarz¹du.
§ 114
1. Obywatelom umo¿liwia siê dostêp do nastêpuj¹cych
rodzajów dokumentów:
1) protokó³ z sesji,
2) protokó³ z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protokó³ z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu.
§ 115
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Komisji oraz Zarz¹du udostêpnia siê w komórce organizacyjnej Urzêdu
Gminy zajmuj¹cej siê ich obs³ug¹ w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 116
1. Z dokumentów wymienionych w § 114 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi lub je
kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w obecnoci
pracownika Urzêdu Gminy.
§ 117
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 114 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.

2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  3 z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej  3 z³ za stronê.
§ 118
Uprawnienia okrelone w § 114  117 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
3. Dotychczasowy rozdzia³ VII otrzymuje oznaczenie
rozdzia³ VIII.
4. Dotychczasowy art. 114 i 115 otrzymuje oznaczenie art.
119 i 120.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

1152
UCHWA£A Nr XXXI/223/2001
Rady Gminy Karsin
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Karsin, Wiele, Wdzydze Tucholskie, B¹k, Przytarnia Osowo, Górki i
Borsk gm. Karsin
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 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
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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 Karsin
uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Karsin dot. dzia³ki nr 592/1,
Wiele dot. dzia³ek nr 225 cz. 648 cz. 3/21 cz. 58/2 cz. 679/
4 cz. 618 cz. 396/32, 211/8/9 Wdzydze Tucholskie dot.
dzia³ek nr 67/4/6/8/9, 26/3/7/8/9/10, B¹k dot. dzia³ki nr 160/
1, Przytarnia dot. dzia³ki nr 137 cz. Osowo dot. dzia³ki nr
36/1 cz. 36/4 cz. Górki dot. dzia³ek nr 195/1, 195/2, Borsk
dot. dzia³ki nr 177/3.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca 1991 r. (og³oszonego w
Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 15, poz. 120 z dnia 24.09.1991
r. z pón. zm.).
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Poz. 1152
§2

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 i 1:500 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1-7 i 9-16 do
niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej
UT  tereny zabudowy letniskowej
KWO  drogi osiedlowe
KWD  drogi dojazdowe
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
ZI  tereny zieleni izolacyjnej
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego o tym samym sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.

2.
3.

4.

§3
Ustalenia dla terenów objêtych planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Karsin
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 592/1
Powierzchnia: 0,15 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  projektowane poszerzenie istn. drogi gminnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  1500 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu

5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr dz: 225 cz
Powierzchnia: 0,5 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  5000 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  10 m. od granicy dzia³ki
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki

Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 648 cz.
Powierzchnia: 1,5 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KWD  droga dojazdowa
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 1500 m2
Iloæ dzia³ek  6
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej, drog¹ dojazdow¹ szerokoci 10m w liniach
rozgraniczaj¹cych
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
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Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 3/21 cz. 58/2 cz.
Powierzchnia: 1,5 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
UT  teren zabudowy letniskowej
KWD  droga dojazdowa
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 1000 m2
Iloæ dzia³ek  8
Projektowana zabudowa  budynki letniskowe, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 679/4 cz.
Powierzchnia: 4 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KWO  drogi osiedlowe
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
1 KWD  przojektowane poszerzenie drogi dojazdowej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min 1000 m2
Iloæ dzia³ek  30
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
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Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
drogi gminnej i drogi osiedlowej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 618 cz.
Powierzchnia: 0,2 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  1600 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiornika bezodp³ywowego
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 211/8/9
Powierzchnia: 0,32 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  1600 m2
Iloæ dzia³ek  2
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
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Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiornika bezodp³ywowego
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Wiele
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 396/32
Powierzchnia: 0,08 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  800 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiornika bezodp³ywowego
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
Wie: Wdzydze Tucholskie
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 67/4/6/8/9
Powierzchnia: 0,26 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
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pow. dzia³ek  min. 600 m2
Iloæ dzia³ek  4
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
drogi gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Wdzydze Tucholskie
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 26/3/7/8/9/10
Powierzchnia: 0,3 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 600 m2
Iloæ dzia³ek  4
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
drogi gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: B¹k
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 160/1
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Powierzchnia: 0,25 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ki  2500 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cego gara¿u z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanej dzia³ki od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiornika bezodp³ywowego
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki

Wie: Przytarnia
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 137 cz.
Powierzchnia: 1.8 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MR  istniej¹ce siedlisko
KWO  droga osiedlowa
1 KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 1000 m2
Iloæ dzia³ek  8
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  nie ustala siê
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek z projektowanej drogi osiedlowej i istniej¹cej drogi gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
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Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
6. Inne warunki
zachowaæ strefê 15 m. woln¹ od zabudowy po obu
stronach lini energetycznej redniego napiêcia
Wie: Osowo
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 36/1 cz i 36/4.
Powierzchnia: 1,2 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej
ZI zieleñ izolacyjna
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 1000 m2
Iloæ dzia³ek  9
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y
z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu
do kalenicy
Linia zabudowy  8 i 12 m. od granicy dzia³ki
4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od drogi
gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników
bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
Wie: Górki
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 195/1 i 195/2
Powierzchnia: 0,4 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 1000 m2
Iloæ dzia³ek  2
Projektowana zabudowa  budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  8 m od granicy dzia³ki
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4. Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
drogi gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
1.

2.
3.

4.

5.

Wie: Borsk
Po³o¿enie terenu
Nr dz: 177/3
Powierzchnia: 0,35 ha
W³asnoæ: prywatna
Funkcja
UT  teren zabudowy letniskowej
Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
pow. dzia³ek  min. 3500 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa  budynek letniskowy, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹
gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji  jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  prostopad³a do drogi
K¹t nachylenia dachu  od 35° do 50°
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy
Linia zabudowy  80 m. od granicy dzia³ki
Zasady obs³ugi infrastruktury
Komunikacja  dojazd do projektowanych dzia³ek od
drogi gminnej
Woda  z wodoci¹gu wiejskiego
cieki  do oczyszczalni cieków, czasowo do zbiorników bezodp³ywowych
Ogrzewanie  lokalne kot³ownie olejowe lub gazowe
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki
§4

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Karsinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie z
dnia 3 lipca 1991 r. (og³oszonym w Dz. Urz. Woj. Gd. z
1991 r. Nr 15, poz. 120 z pón. zm.) w fragmencie objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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UCHWA£A Nr VII/33/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Na podstawie art. 11 b i art. 18 ust. 2 pkt 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr V/8/96 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy (t.j. Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1996 r. Nr
16, poz. 58 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 21 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Posiedzenia Rady s¹ jawne.
2) w § 32 dopisuje siê pkt 5 Posiedzenia komisji s¹
jawne.
3) w § 64 dodaje siê pkt 4 o nastêpuj¹cej treci:
 Protoko³y z posiedzeñ Sesji Rady Gminy i jej komisji oraz dokumenty dotycz¹ce wykonywania
zadañ publicznych s¹ ogólnie dostêpne.
 Protokó³ z posiedzenia Komisji Rady Gminy i Zarz¹du Gminy jest dostêpny w siedzibie Urzêdu
Gminy w godzinach urzêdowania po up³ywie 7
dni od daty posiedzenia.
 Protokó³ z obrad Sesji Rady Gminy, po zaakceptowaniu przez przewodnicz¹cego obrad jest dostêpny w siedzibie Urzêdu Gminy w godzinach
urzêdowania po up³ywie 14 dni od daty Sesji.
 Uchwa³y Rady Gminy s¹ dostêpne dla obywateli
po ich podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy, nie póniej jednak ni¿ po up³ywie 7 dni od
daty Sesji.
 Zainteresowani obywatele mog¹ zapoznaæ siê z
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dokumentami jak równie¿ sporz¹dzaæ wypisy, odpisy
lub kserokopie dokumentów w obecnoci pracownika
odpowiedzialnego za obs³ugê organów gminy lub Sekretarza Gminy.
 Zawiadomienie (informacjê) o terminie i porz¹dku obrad Sesji oraz posiedzeñ komisji Rady Gminy umieszcza siê, na tablicy og³oszeñ znajduj¹cej siê przed Urzêdem Gminy, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym
terminem.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie dwa tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

1155

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

UCHWA£A Nr IX/43/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 19 padziernika 2001 r.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny
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UCHWA£A Nr VIII/36/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 28 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/15/93 z dnia 6 lipca
1993 r. dotycz¹cej ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/15/93 z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W tytule uchwa³y po s³owach: poza miejscem sprzeda¿y dodaje siê: jak i w miejscu sprzeda¿y.
2. § 1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
a) ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y:
 do 18% alkoholu  15 punktów sprzeda¿y,
 powy¿ej 18% alkoholu  15 punktów sprzeda¿y,
b) ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y:
 do 18% alkoholu  20 punktów sprzeda¿y,
 powy¿ej 18% alkoholu  20 punktów sprzeda¿y.

w sprawie zasad sprzeda¿y komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
oraz na podstawie art. 13, art. 31, art. 34, art. 67 ust. 3,
art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2001 r.
Nr 46, poz. 543) Rada Gminy w Studzienicach uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych
najemcom z przynale¿nymi udzia³ami w nieruchomoci
wspólnej, po³o¿onych w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Studzienice objêtych wykazem nieruchomoci w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Cenê nieruchomoci mieszkalnej ustala siê na podstawie jej wartoci, okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
2. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w oparciu o
art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami
udziela siê bonifikaty w wysokoci 25% osobom korzystaj¹cym z pierwszeñstwa nabycia, którzy uiszcz¹
cenê lokalu w ca³oci.
Bonifikata dotyczy by³ych i obecnych pracowników
owiaty.
§3
1. Nabywca mo¿e zadeklarowaæ jeden ze sposobów zap³aty ceny lokalu mieszkalnego:
a) w ca³oci do dnia zawarcia umowy sprzeda¿y.
b) w terminie 5 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania
przy zastosowaniu stopy procentowej równej 1/4 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski
od kwoty pozosta³ej od sp³aty,
c) w terminie 10 lat z uwzglêdnieniem oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej
1/2 aktualizowanej na dzieñ p³atnoci raty stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski od kwoty pozosta³ej do sp³aty.
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2. Przy okresowej sp³acie ceny lokalu nabywca do dnia
zawarcia umowy sprzeda¿y zobowi¹zany jest uiciæ
10% (nie mniej jednak ni¿ 1000 z³.) ceny lokalu, a niesp³acona czêæ ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu obci¹¿aj¹c nabyty lokal.
3. Nieterminowa sp³ata rat skutkuje naliczeniem odsetek
ustawowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. u¿ytkowej 50,28 m2 po³o¿ony w budynku nr 1 w K³¹cznie na dzia³ce oznaczonej nr 14/1.
7. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. u¿ytkowej 63,02 m2 po³o¿ony w budynku nr 1 w K³¹cznie na dzia³ce oznaczonej nr 14/1.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski

§4
1. Zawiadomienie z³o¿one osobie, której przys³uguje
pierwszeñstwo nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do ubiegania siê o nabycie lokalu mieszkalnego.
2. Owiadczenie z³o¿one przez osobê korzystaj¹c¹ z
pierwszeñstwa nabycia lokalu mieszkalnego jest podstaw¹ do sporz¹dzenia protoko³u z rokowañ jako dokumentu poprzedzaj¹cego umowê sprzeda¿y. Ustala
siê 21-dniowy termin z³o¿enia owiadczenia przez najemcê, liczony od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Ustalony nabywca zobowi¹zany jest przyst¹piæ do
umowy sprzeda¿y w terminie jednego miesi¹ca od dnia
podpisania protoko³u z rokowañ pod rygorem odst¹pienia Gminy od zawarcia umowy sprzeda¿y oraz utraty
pierwszeñstwa nabycia lokalu.
§5
Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosz¹ nabywcy lokali w 1/2 czêci z tym, i¿ koszty zwi¹zane
z ustanowieniem hipoteki obci¹¿aj¹ nabywcê.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Studzienice.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Rzepiñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/43/2001
Rady Gminy Studzienice
z dnia 19 padziernika 2001 r.
Wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzeda¿y najemcom:
1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. u¿ytkowej 77,84 m2 po³o¿ony w budynku nr 5 w Os³awie D¹browie na dzia³ce
oznaczonej nr 20.
2. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. u¿ytkowej 34,72 m2 po³o¿ony w budynku nr 5 w Os³awie D¹browie na dzia³ce
oznaczonej nr 20.
3. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. u¿ytkowej 47,05 m2 po³o¿ony w budynku nr 5 w Os³awie D¹browie na dzia³ce
oznaczonej nr 20.
4. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. u¿ytkowej 50,05 m2 po³o¿ony w budynku nr 5 w Os³awie D¹browie na dzia³ce
oznaczonej nr 20.
5. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. u¿ytkowej 83,11 m2 po³o¿ony w budynku nr 1 w K³¹cznie na dzia³ce oznaczonej nr 14/1.
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UCHWA£A Nr XXVIII/274/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 13 wrzenia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ek nr 22/39 i nr 22/41 we wsi Skoszewo gm. Brusy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ czêci dzia³ek
nr 22/39 i nr 22/41 we wsi Skoszewo gm. Brusy, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 2.Plan obejmuje obszar po³o¿ony we wsi Skoszewo gm.
Brusy, oko³o 100 m na po³udniowy wschód od Jeziora Skoszewskiego, w którego sk³ad wchodz¹ czêci
dzia³ek nr 22/39 i 22/41.
§ 3.Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu literami MN;
2) teren ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczony na rysunku planu literami KY;
3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku
planu literami KD.
§ 4.1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
 cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od
linii rozgraniczaj¹cych dróg, ci¹gu pieszo  jezdnego i lasu.
§ 5.Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
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2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§ 6.1. Obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego Parku
Krajobrazowego.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
4. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.
5. Wody opadowe z terenów utwardzonych, powierzchni dróg i placów przed wprowadzeniem do
odbiornika winny byæ oczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
6. Odprowadzenie cieków wy³acznie do rozbudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej, poprzez przepompowniê zlokalizowan¹ poza granicami uchwalenia
planu.
7. Zasilanie w energiê elektryczn¹ lini¹ kablow¹ elektroenergetyczn¹ n.n. wyprowadzon¹ z projektowanej stacji transformatorowej s³upowej, zlokalizowanej poza granicami uchwalenia planu, zaprojektowanej dla zasilania s¹siedniego terenu.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
8. W projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ
ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 7.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN i
2 MN.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ na wydzielonych dzia³kach;
2) remonty i modernizacjê istniej¹cego budynku
mieszkalnego z zachowaniem istniej¹cej linii zabudowy;
3) rozbudowê i przebudowê istniej¹cego budynku
mieszkalnego z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wykrelonej na rysunku planu;
4) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych, których architektu-
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ra musi byæ dostosowana do architektury budynków mieszkalnych;
5) wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych;
6) realizacjê ogrodzeñ z zaleceniem ¿ywop³otów.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu;
2) pozostawiæ co najmniej 70% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej niezabudowanej i nieutwardzonej
 w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ towarzysz¹c¹;
3) przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
4) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach.
4. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne o wysokoci do II kondygnacji
(parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze (wzglêdnie gara¿e) parterowe
 dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe;
3) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 0,6
m powy¿ej redniej wysokoci terenu;
4) dachy wysokie o spadku po³aci od 45o do 50o kryte
gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach
naturalnej ceg³y, br¹zowym lub grafitowym  zakaz
stosowania kolorów jaskrawo czerwonych;
5) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno;
6) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ na-wi¹zywaæ do
form wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej 
projekty architektoniczno  budowlane obiektów
nale¿y uzgodniæ z Dyrekcj¹ Zaborskiego Parku Krajobrazowego;
7) w przypadku realizacji budynków gospodarczych,
zabudowie w obrêbie jednej dzia³ki nale¿y nadaæ
formê zabudowy zagrodowej, polegaj¹cej na uporz¹dkowaniu i zintegrowaniu wszystkich obiektów
wolno stoj¹cych w zespole siedliska.
5. Na terenie 1 MN, wymienionym w ust. 1, dopuszcza
siê podzia³ dzia³ki oznaczonej kolejnym numerem 5,
pod warunkiem w³¹czenia wszystkich czêci uzyskanych w wyniku podzia³u w granice s¹siednich nieruchomoci  w celu ich powiêkszenia.
§ 8.1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) ci¹gu pieszo  jezdnego szerokoci odpowiednio 5,0 m i 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KY;
2) dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KD i 5 KD.

 2515 

Poz. 1156, 1157, 1158

2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg dojazdowych, o
których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) 4 KD  w pasie o szerokoci 9,5 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m);
2) 5 KD  w pasie o szerokoci 8,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m).
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, przeznaczonych dla
realizacji celów publicznych, dopuszcza siê realizacjê
sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 9.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy, uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/130/92 Rady Miejskiej w Brusach z
dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11,
poz. 198 z dnia 5 padziernika 1992 r. z pón. zm.), w
granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, w obrêbie których
wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 10.W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹
moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych fragmenty terenów we wsi Skoszewo jako zmian dotychczas
obowi¹zuj¹cego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Brusy, uchwalonych uchwa³¹ Nr VI/88/99
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 kwietnia 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 76, poz. 440 z dnia 22 lipca
1999 r.), w granicach okrelonych na rysunku planu,
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, w obrêbie
których wprowadza siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§ 11.Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 13.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXXIII/171/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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,

Dziennik Urzêdowy
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poz. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 14 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2002 r. stawkê podatku
od posiadania psów w wysokoci 19,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli osoba wes z³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3
1. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku przez so³tysów w drodze
inkasa ustalaj¹c ich wynagrodzenie w wysokoci 10%
od pobranej kwoty, b¹d wyznaczonego pracownika
samorz¹dowego w siedzibie urzêdu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/132/00 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak
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UCHWA£A Nr XXXIII/172/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek i zwolnieñ od podatku od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123,
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poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:

w wysokoci 5% od pobranej kwoty, b¹d wyznaczonego pracownika samorz¹dowego w siedzibie urzêdu.

§1

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/130/00 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie wysokoci
stawek i zwolnieñ od podatku od nieruchomoci

1. Ustala siê z dniem 1 stycznia 2002 r. stawki podatku od
nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,30 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,40 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,29 z³ od
1 m2 pow. u¿ytkowej,
5) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza dzia³alnoæ lub len¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,55
z³ od 1 m2 powierzchni,
7) od gruntów:
a  bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
b  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,09 z³ od 1 ha
powierzchni,
c  pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Ustala siê wzór:
 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci
 wykazu nieruchomoci
w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1 i 2* do
uchwa³y.
§2
Zwalania siê z podatku od nieruchomoci:
1) w ca³oci budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych gdy jedynym ród³em utrzymania podatnika jest renta lub emerytura,
2) w ca³oci nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ kulturaln¹ oraz stanowi¹ce wysypisko odpadów i cmentarze,
3) w 60% nieruchomoci lub ich czêci, gdy wy³¹cznym
ród³em utrzymania podatnika jest emerytura b¹d renta nie przekraczaj¹ca 150% najni¿szej emerytury.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci przez
so³tysów w drodze inkasa ustalaj¹c ich wynagrodzenie
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak
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UCHWA£A Nr XXXIII/173/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê z dniem 1 stycznia 2002 r. stawki op³aty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach:
1) z wozu konnego, z rêki, kosza, skrzynki, wózka rêcznego, przyczepy ci¹gnikowej  6,00 z³,
2) za zajêcie placu pod stoisko  6,00 z³ do 10 m2
 powy¿ej 10 m2  19,00 z³.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa przez
wyznaczonego pracownika Urzêdu Gminy, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej b¹d dzier¿awcê targowiska.
2. W przypadku poboru op³aty targowej w drodze inkasa
przez pracownika Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
b¹d dzier¿awcê targowiska ustala siê wynagrodzenie
za inkaso w wysokoci 35% od pobranej op³aty targowej.
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/133/00 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek op³aty targowej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1160
UCHWA£A Nr XXXIII/175/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr162, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w
Czarnem uchwala, co nastêpuje:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej
uchwa³y,
5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6 do
niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/134/00 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.

§1

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³dziak

Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
w stosunku rocznym w wysokoci:

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 TON DO PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

od

do

1
3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

2
5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
po 1990 roku

600
710
1.100

550
700
1.000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1160

 2518 

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
wyprodukowane
do 1990 roku

1.

2.

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

wyprodukowane wyprodukowane
do 1990 roku
do 1990 roku

3.

wyprodukowane
do 1990 roku

4.

5.

6.

1.100
1.200
1.250
1.200

1.250
1.300
1.350
1.400

1.150
1.250
1.320
1.300

1.450
1.500
1.550
1.650
1.980
2.000

1.400
1.450
1.500
1.600
1.950
1.900

1.550
1.990
1.980
2.130
2.130

1.500
1.900
1.920
2.124
2.124

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1.200
1.250
1.300
1.350

Trzy osie
1.400
1.350
1.450
1.400
1.500
1.480
1.520
1.500
1.970
1.900
1.970
1.900
Cztery osie i wiêcej
1.520
1.520
1.960
1.900
1.970
1.900
1.974
1.920
1.974
1.920

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5TON I PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1
3,5

2
Poni¿ej 12

Stawka podatku ( w z³otych )
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
3
4
1.200
1.100
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +
przyczepy (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
nie mniej ni¿

1.

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

mniej ni¿
wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
do 1990 roku

3.

4.

5.

6.

1.200
1.400
1.600
1.700

1.520
1.720
1.730
1.770

1.500
1.700
1.710
1.710

1.800
1.900

1.920
2.210

1.890
2.207

2.

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31
40

1.300
1.500
1.650
1.750

36
40

40
44

1.850
1.970

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZNYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) (w tonach)
od

do

1
7

2
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 roku
3
800

wyprodukowane
po 1990 roku
4
700

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1160
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów
:naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

mniej ni¿

1.

2.

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

wyprodukowane wyprodukowane
do 1990 roku
do 1990 roku
3.
4.
Jedna o
900
850
950
900
1.000
950
Dwie osie
1.050
1.000
1.100
1.050
1.150
1.100
1.200
1.150
Trzy osie
1.100
1.050
1.150
1.100

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
wyprodukowane
do 1990 roku
5.

wyprodukowane
do 1990 roku
6.

950
1.000
1.050

900
950
1.000

1.100
1.150
1.200
1.250

1.050
1.100
1.150
1.200

1.150
1.200

1.100
1.150

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Rady Miejskiej w Czarnem
Nr XXXIII/175/01
z dnia 29 padziernika 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Liczba miejsc
mniej ni¿
30
-

równej lub wy¿szej
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 roku

wyprodukowane
po 1990 roku

1.200
1.250

1.150
1.200
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1161
UCHWA£A Nr XXXIII/176/01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926;
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada
Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów za 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego, og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski obni¿a siê do kwoty 33,00 z³ za 1 q przyjmuj¹c jako
podstawê do wymiaru podatku rolnego na rok 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

1162
UCHWA£A Nr XXIV/217/2001
Rady Gminy w S³upsku
z dnia 19 padziernika 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 oraz
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 8 ust. 1 i 2 art. 9, 10, 26, 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó¿n. zm.) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy S³upsk dla kompleksu dzia³ek nr:175/3,175/4,175/5,175/6,175/7 obrêb
W³ynkowo, oraz 184/7,184/8,184/9,184/10,184/11 obrêb
W³ynkówko której ustalenia wyra¿one s¹ w postaci:
1) zasad zagospodarowania terenów okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹,
2) rysunku planu w skali 1:500 stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIAL II
PRZEDMIOT USTALEÑ
§2
Przedmiotem ustaleñ planu jest:
a) ustalenie przeznaczenia dla terenów w granicach planu,
b) okrelenie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania,
c) ustalenie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
d) okrelenie lokalnych warunków i zasad kszta³towania
zabudowy,ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy
raz urz¹dzenia terenu,
e) okrelenie warunków zagospodarowania terenów.
ROZDZIA£ III
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§3
1. Ustala siê funkcjê terenów w granicach opracowania
zgodn¹ z ustaleniami na rysunku planu, wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.
2. Za funkcjê podstawow¹ uwa¿a siê funkcjê której powierzchnia u¿ytkowa jest wiêksza od 50% powierzchni u¿ytkowej ca³ej inwestycji na dzia³ce inwestora.
3. Dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych funkcji podstawowej.
b) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnej do
funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
4. Dopuszcza siê scalanie wyznaczonych w planie dzia³ek budowlanych.
5. Istniej¹ce drzewa w granicach opracowania podlegaj¹
ochronie, a projektowane wjazdy na dzia³ki nie mog¹
kolidowaæ z drzewami przydro¿nymi.
§4
1. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów  jak na rysunku planu.
2. Poza ustalonymi liniami zabudowy dopuszcza siê jedynie lokalizacjê schodów wejciowych do parteru budynków.
3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach w³asnoci inwestorów, w iloci dostosowanej do programu u¿ytkowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4. Ustala siê zakaz zabudowy terenów zagro¿onych powodz¹  terenów po³o¿onych poni¿ej rzêdnej terenu
13,12 mnpm.
5. Ustala siê zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji ogrodzeñ w pasie 10 m. szerokoci od krawêdzi skarpy nad
rzek¹ S³upi¹, na ca³ej d³ugoci rzeki w granicach planu, w celu swobodnego dostêpu do wody dla robót
konserwacyjnych
6. Ustala siê obowi¹zek wykonania do projektu budowlanego dok³adnych badañ geologiczno-gruntowych w
celu okrelenia warunków posadowienia obiektów budowlanych
§5
1. Ustala siê zakaz lokalizowania na terenie objêtym opracowaniem inwestycji zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla rodowiska oraz mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska.
2. Zaopatrzenie w ciep³o tylko z wykorzystaniem paliw
niskoemisyjnych
3. Nale¿y zachowaæ strefê ochronn¹ od linii elektroenergetycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
4. Ustala siê zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
5. Wszelkie odpady bytowe powinny byæ segregowane i
przechowywane w szczelnych pojemnikach.
§6
1. Uci¹¿liwoæ funkcji towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e przekraczaæ granic w³asnoci inwestora.
2. W tym celu nale¿y stosowaæ w zale¿noci od potrzeb:
a) zieleñ izolacyjn¹,
b) ekologiczne ród³a ciep³a do ogrzewania obiektów.
ROZDZIA£ IV
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA OBSZARÓW
WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZJ¥CYMI
§7
1. W granicach obowi¹zywania planu ustala siê jeden
obszar o przeznaczeniu  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
2. Wysokoæ zabudowy mieszkaniowej  do dwóch kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym, bez piwnic
3. Wysokoæ ca³kowita budynku mierzona od terenu do
kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 9,5 m.
4. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte dachówk¹, lub blachodachówk¹ Ustala siê obowi¹zek stosowania jednolitego koloru pokrycia dachowego dla ca³ego obszaru.
5. Dopuszcza siê zabudowê wielorodzinn¹ parterow¹ z
poddaszem u¿ytkowym o maksymalnej pow. zabudowy do 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z jej obs³ug¹, oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹.
6. Minimum 30% powierzchni dzia³ki nale¿y pozostawiæ
jako biologicznie czynn¹
7. Na terenach wydzielonych w granicach planu jako ci¹gi pieszojezdne  CPJ,nale¿y ustaliæ s³u¿ebnoæ gruntow¹ w celu przeprowadzenia instalacji uzbrojenia terenu.

§8
Tereny objête planem znajduj¹ siê na gruntach ornych
klasy VI, ³¹kach trwa³ych klasy V, pastwiskach trwa³ych
klasy V i VI. Wszystkie grunty s¹ pochodzenia mineralnego.
Grunty nie bêd¹ wymaga³y na etapie pozwolenia na
budowê uzyskania decyzji w sprawie wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pó.zm.).
ROZDZIA£ V
USTALENIA W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§9
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej projektowaæ w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci.Warunki gestorów sieci maj¹
pierwszeñstwo przed ustaleniami zawartymi w dalszej
czêci rozdzia³u.
§ 10
1. Doprowadzenie wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
wsi W³ynkówko Æ 110 PCV mm biegn¹cej w odleg³oci oko³o 300 m.
2. Sieæ wodoci¹gow¹ w granicach opracowania wykonaæ z rur PCV Æ 90 mm w wykopach na g³êbokoci
1,6 m.
3. Sieæ uzbroiæ w hydranty p. po¿. Æ 80 mm.
§ 11
1. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej w systemie cinieniowym biegn¹cej wzd³u¿ istniej¹cej drogi.
2. Ustala siê zakaz odprowadzania do kanalizacji wód
opadowych oraz zaolejonych.
§ 12
1. Zasilanie energetyczne ca³ego obszaru odbywaæ siê
bêdzie lini¹ kablow¹ n.n. z projektowanej stacji transformatorowej po drugiej stronie drogi.
2. Istniej¹c¹ liniê napowietrzna SN 15 kV koliduj¹c¹ z projektowan¹ zabudow¹ nale¿y przebudowaæ.
3. Uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy w czêci licznikowej
z³¹cza zintegrowanego nale¿y lokalizowaæ w linii ogrodzenia.
4. System ochrony od pora¿eñ w sieci zasilaj¹cej  zerowanie, uk³ad TN-C.
5. System ochrony od pora¿eñ w instalacji odbiorcy 
szybkie wy³¹czanie zasilania, uk³ad TN-S.
ROZDZIA£ VI
USTALENIA W ZAKRESIE WZROSTU
I OBROTU NIERUCHOMOCIAMI
§ 13
1. Zmiana ustaleñ planu ogólnego dla terenów rolnych
objêtych niniejsz¹ uchwa³¹  powoduje wzrostu wartoci gruntu.
2. Ustala siê 25% stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie obrotu nieruchomoci¹.
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ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14

W granicach obowi¹zywania planu, oznaczonych na
rysunku planu, trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
S³upsk, uchwalonego dnia 18 lutego 1994 r. uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XXVIII/210/94.
§ 15
Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów ornych
klasy VI o pow. 0,5869 ha,³¹kach trwa³ych klasy V o pow.
0,2024 ha, pastwiskach trwa³ych klasy V o pow. 1,5351
ha i pastwiskach trwa³ych klasy VI o pow. 0,6349 ha pochodzenia mineralnego po³o¿onych na dzia³kach 175/3,
175/4,175/5, 175/6,175/7 obrêb W³ynkowo, oraz 184/7,
184/8, 184/9, 184/10, 184/11 obrêb W³ynkówko na cele
nierolnicze.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1163
UCHWA£A Nr 161/XLVIII/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 24 padziernika 2001 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2002
rok.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1,
art. 41 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
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. 1014, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Trzebielinie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Podatek od rodków transportowych ustala siê rocznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900 z³,
c) powy¿ej 9 ton  1.050 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  1.400
z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.050 z³.
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.500 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.900 z³.
5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  600 z³.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie  700 z³,
b) powy¿ej 36 ton  900 z³.
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  750 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.300 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na zasadzie przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc Uchwa³a Rady
Gminy w Trzebielinie Nr 122/XXXV/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od rodków transportowych na 2001 rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i ma zastosowanie od op³at nale¿nych po tym
dniu poczynaj¹c od 1 stycznia 2002 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1164
UCHWA£A Nr 160/XLVIII/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 24 padziernika 2001 r.
w sprawie: okrelenia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
w roku 2002.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z
1993 r. z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym w zwi¹zku z
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 (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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
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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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Trzebielinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ cenê skupu stanowi¹c¹ podstawê obliczania
podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2002 roku w
wysokoci 30,60 z³ za 1q ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na zasadach przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych pocz¹wszy od 1 stycznia 2002 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1165
UCHWA£A Nr 162/XLVIII/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 24 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek i op³at lokalnych w 2002
roku.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18,
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.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 oraz 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. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
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. 1014, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Trzebielinie uchwala, co
nastepuje:
§1
1. Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 
13,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,16 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) od budowli  2% ich wartoci,
e) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ru-

roci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% ich wartoci
ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli ca³kowicie
zamortyzowanych  ich wartoæ dnia 1 stycznia roku,
w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
f) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,43 z³,
g) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,08 z³,
h) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
i) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 7,78 z³,
j) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,26 z³.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle, o
których mowa w § 1 ust. 1 lit. e stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Trzebielino
§2
1. Ustaliæ roczn¹ stawkê podatku z tytu³u posiadania psów
w wysokoci  7,00 z³ od ka¿dego psa.
2. Ustala siê termin p³atnoci podatku od posiadania psów
do 31.03 2002 roku.
§3
Ustaliæ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych,
prawnych jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach i innych miejscach prowadzenia handlu w wysokoci  10 z³ dziennie za handel prowadzony z rêki lub
samochodu.
Op³aty powy¿sze pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci za korzystanie z urz¹dzeñ targowych i op³at za us³ugi
wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
§4
1. Ustaliæ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez podleg³e Radzie organy op³atê administracyjn¹:
a) w wysokoci  35,00 z³ za sporz¹dzenie testamentu,
b) w wysokoci  110,00 z³ za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
c) w wysokoci  55,00 z³ za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê jednorazowo gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy przed wykonaniem czynnoci urzêdowych.
§5
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
2. Uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta Gminy do stosowania indywidualnych ulg i zwolnieñ podatkowych
stosowanych na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów podatkowych.
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Poz. 1165, 1166, 1167
§6

Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na zasadzie przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§7
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr 121/
XXXV Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 28 grudnia 2000
roku w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych w 2001 roku.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i ma zastosowanie do op³at nale¿nych po tym
dniu oraz podatków  poczynaj¹c od 1 stycznia 2002 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1166
UCHWA£A Nr XXIV/400/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91 poz. 409 z pón. zm.) oraz Komunikatu Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. dla celów podatku rolnego
na rok 2002 z kwoty 37,19 z³ do kwoty 30,00 z³ za 1 q.
2. Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
4. Traci moc uchwa³a Nr XVII/283/2000 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1167
UCHWA£A Nr XXIV/401/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym wynosi:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych
na potrzeby osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie 12,00 z³ od 1 m2 dzia³alnoci gospodarczej powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
6,64 z³ od 1 m2 kwalifikowanym materia³em siewnym powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków przeznaczonych na orodki wczasowe 12,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków letniskowych 5,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,58 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
1) w przypadku, gdy jedynym ród³em utrzymania
jest emerytura lub renta, 3,00 z³ od 1 m2 wiadczenie przedemerytalne powierzchni u¿ytkowej,
7) od budowli 2% ich wartoci,
8) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych 0,50 z³ od 1 m2 z budynkami mieszkalnymi
powierzchni,
9) od gruntów przeznaczonych pod orodki 0,50 z³
od 1 m2 wczasowe lub u¿ytkowanych na te cele
powierzchni,
10) od gruntów przeznaczonych pod budownictwo
0,09 z³ od 1 m2 letniskowe lub u¿ytkowanych na te
cele powierzchni,
11) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 91 poz. 409 z p.zm.) 0,04 z³
od 1 m2 wykorzystywanych na cele rolnicze powierzchni,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1167, 1168, 1169
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12) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki 3,00
z³ od 1 ha wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
powierzchni,
13) od pozosta³ych gruntów 0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) powierzchniê piwnic i strychów, z wyj¹tkiem zajêtych
na mieszkanie, gara¿ lub prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na:
 gminne placówki kulturalne, z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
 potrzeby ochotniczych stra¿y po¿arnych,
 domy pomocy spo³ecznej w czêciach wykorzystywanych na dzia³alnoæ statutow¹.
3) budynki, budowle i grunty bêd¹ce w u¿ytkowaniu
gminy i jej jednostek organizacyjnych,
4) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem agroturystyki w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
§5
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Nr XVIII/300/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1168
UCHWA£A Nr XXIV/402/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, zasad stosowania zwolnieñ i ulg w tej op³acie oraz
terminie p³atnoci i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 17 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,

poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
1. Stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych w miejscowociach:
Charzykowy, Funka, Bachorze, Swornegacie, Ma³e
Swornegacie, Drzewicz, Babilon, Kopernica, Klosnowo, Dêbowa Góra, Stary M³yn ustala siê za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci  1,00 z³,
2. Op³atê miejscow¹ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
ustala siê stawkê za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci
 0,50 z³
3. Op³atê miejscow¹ pobieraj¹:
a) od osób przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach,
domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych i podobnych zak³adach  w³aciciele, kierownicy tych zak³adów lub wskazani przez
nich pracownicy,
b) od osób innych ni¿ wymienionych w pkt 4 a przebywaj¹cych na terenach wyszczególnionych w pkt
1 uchwa³y  osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe, w pozosta³ych przypadkach so³tysi,
c) upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do okrelenia innego
systemu pobierania tej op³aty.
4. W przypadkach okrelonych w pkt 4 a uchwa³y w³aciciel lub kierownik zak³adu zobowi¹zany jest zg³osiæ niezw³ocznie organowi podatkowemu pracowników upowa¿nionych do poboru op³aty miejscowej,
podaj¹c ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w razie gdy sam tej op³aty nie pobiera.
5. Inkasenci wymienieni w pkt 4 a, b, c pobieraj¹ op³atê
miejscow¹ w wysokoci okrelonej w niniejszej
uchwale za tak¹ liczbê dni pobytu, jak¹ podaje zg³aszaj¹cy na pobyt czasowy.
W razie przed³u¿enia pobytu, op³atê za dalsze dni pobiera siê przy przed³u¿eniu pobytu.
6. Za pobór op³aty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokoci 10%
zainkasowanej op³aty.
7. Inkasenci wydaj¹ pokwitowanie za ka¿d¹ pobran¹
kwotê op³aty miejscowej.
8. Pobrane kwoty op³aty miejscowej inkasent rozlicza w
Urzêdzie Gminy Chojnice do dnia 5 nastêpnego miesi¹ca.
9. Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
11. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XIX/305/2001 z
dnia 26 lutego 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1169
UCHWA£A Nr XXIV/403/2001
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
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Poz. 1169, 1170, 1171

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z
1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr
4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr
6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
nastêpuj¹ce pojazdy:
1. Pojazdy ochotniczych stra¿y po¿arnych.
2. Pojazdy s³u¿¹ce wy³¹cznie do dowo¿enia dzieci do
szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Brudnoch

1170
UCHWA£A Nr XXVII/247/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990r. 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pón.zm.)  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê na obszarze gminy Cedry Wielkie redni¹
cenê skupu 1 q ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. (Mon.Pol. Nr 35, poz. 573) z kwoty 37,19 z³ za 1q
do kwoty 33,32 z³ za 1 q.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1171
UCHWA£A Nr XXVII/249/01
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
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Nr 9, poz. 31 z pón.zm.), zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)  Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dla mieszkañców posiadaj¹cych indywidualne gospodarstwa rolne oraz osób zatrudnionych jako dozorcy
ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w wysokoci 19,00 od trzeciego i od ka¿dego nastêpnego psa.
2. Dla pozosta³ych mieszkañców ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów w wysokoci:
a) 19,00 od pierwszego posiadanego psa,
b) 21,70 od drugiego posiadanego psa,
c) 27,10 od ka¿dego nastêpnego posiadanego psa.
3. Zwalnia siê emerytów i rencistów oraz w³acicieli budynków mieszkalnych wolno stoj¹cych nie bêd¹cych
rolnikami z p³atnoci podatku od posiadania pierwszego psa a za nastêpne odp³atnoæ wynosi jak w punkcie 2.
4. Termin p³atnoci podatku za 2002 rok up³ywa z dniem
15 maja 2002 roku.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/175/2000 z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w gminie Cedry Wielkie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Goliñski

1172
UCHWA£A Nr XXXVIII/440/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w
ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i 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. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;

z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r.
Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983,
Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115,
Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³,
b) budynków mieszkalnych posiadaj¹cych jedynie ród³o ogrzewania nie na paliwo sta³e  0,25 z³,
c) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,80 z³,
z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie rzemios³ zanikaj¹cych, tj. szewstwa naprawkowgo, rymarstwa, repasacji poñczoch, naprawy parasoli, krawiectwa miarowego, ko³odziejstwa, introligatorstwa,
kowalstwa, maglowania, pralnictwa i czyszczenia
odzie¿y, kinematografii, witra¿ownictwa, lusarstwa
us³ugowego, modniarstwa  kapelusznictwa i teleradiomechaniki  8,56 z³,
w tym dla szkol¹cych uczniów  8,56 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,53 z³,
e) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,41 z³.
2. Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1
m2 powierzchni 0,52 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,05 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,08 z³,
d) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,10 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci zajête na:
a) domy opieki spo³ecznej,
b) ¿³obki,
c) biblioteki publiczne.
2. Powierzchniê piwnic i strychów, z wyj¹tkiem zajêtych
na mieszkanie, gara¿ lub prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
3. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani
strychu, ani piwnicy, 15m2 powierzchni w budynku gospodarczym, je¿eli spe³nia ona funkcjê strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego
znajduj¹cego siê przy budynku mieszkalnym.
4. Budynki lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych, od powierzchni zajmowanej przez najemców na
podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lo-
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kalu, z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXV/313/2000 z dnia 18 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone
w ustawie.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

1173
UCHWA£A Nr XXXVIII/441/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z
1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y:
1. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki kosza, skrzynki, wiadra, wózka rêcznego, roweru, itp.  od osoby oferuj¹cej do sprzeda¿y:
a) wyrobów produkcji rolnej lub runa lenego 
1,10 z³,
b) pozosta³ych artyku³ów  1,60 z³.
2. a) za zajêcie placu pod stragan lub stoisko za 1 m2
zajêtej powierzchni liczonej po obrysie zewnêtrznym
stoiska:

3.

4.

5.
6.
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 przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych lub p³odów lenych  1,60 z³
 przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów  3,20 z³,
 w celu wiadczenia us³ug  3,20 z³,
b) za zajêcie sto³u zamontowanego na sta³e za 1 mb 
3,20 z³ nie wiêcej jednak ni¿ 560,17 z³ dziennie.
Przy sprzeda¿y zwierz¹t  od ka¿dej wystawionej na
sprzeda¿ sztuki:
a) konie powy¿ej 2 lat, byd³o  4,70 z³,
b) ja³owizna powy¿ej 6 miesiêcy, rebiêta powy¿ej 6 miesiêcy, rebiêta powy¿ej 6 miesiêcy do 2 lat  3,20 z³,
c) trzoda chlewna, cielêta, rebiêta, owce, kozy  1,6 z³.
Przy sprzeda¿y:
a) samochodów  4,30 z³,
b) motocykli, motorowerów, przyczep  3,20 z³,
c) rowerów  1,60 z³.
Na placu towarowym przy ul. Angowickiej wprowadza siê op³atê w wysokoci 50% obowi¹zuj¹cej stawki
w nastêpuj¹ce dni: poniedzia³ek, roda, czwartek.
Osoba oferuj¹ca towary do sprzeda¿y ka¿dorazowo
nale¿n¹ op³atê targow¹ zobowi¹zana jest uiciæ z chwil¹
wystawienia towaru na targowisku do r¹k inkasenta.
W innych przypadkach op³ata mo¿e byæ wp³acona w
kasie Urzêdu Miejskiego lub przelewem na konto Urzêdu Miejskiego nr BBG o/Chojnice 11601768-67413001.
§2

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do wydawania zezwoleñ
na ustawienie tymczasowych straganów handlowych
w innych miejscach ni¿ targowiska.
2. Ka¿da osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na handel w innych miejscach na terenie
miasta poza targowiskiem winna w pierwszej kolejnoci uzyskaæ stosown¹ zgodê Zarz¹du Miasta, a nastêpnie w³aciciela lub zarz¹dcy nieruchomoci.
§3
Osoby inkasentów oraz wynagradzanie za inkaso okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXV/316/2000 z dnia 18 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

1174
UCHWA£A Nr XXXVIII/442/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,
poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 padziernika 2000 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2000 r. (MP z 2000 r. Nr 34, poz. 708) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ cenê skupu ¿yta  stanowi¹c¹ podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2002 r. z kwoty 37,19 z³ do
30 z³ za 1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXV/317/2000 z dnia 18 grudnia
2000 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej
podstawê obliczenia podatku rolnego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk

1175
UCHWA£A Nr XXXVIII/443/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelenia terminów p³atnoci, zasad
ustalania i poboru tego podatku oraz wprowadzenia
innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i 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. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497),
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r.
Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,

poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z
1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) za pierwszego psa  34,00 z³,
2) za drugiego psa i kolejnego  17,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów za dany rok podatkowy
jest p³atny  bez wezwania:
1) do 31 marca za I pó³rocze,
2) do 31 wrzenia za II pó³rocze.
§3
1. Podatek mo¿e byæ wp³acony:
a) bezporednio przelewem na konto Urzêdu Miejskiego nr BBG o/Chojnice 11601768-67413001,
b) w kasie Urzêdu Miejskiego,
c) do r¹k inkasentów wyznaczonych przez Radê Miejsk¹.
2. W przypadku nie uiszczenia nale¿nego podatku w okrelonym w § 2 terminie podatek ustala w drodze decyzji Burmistrz Miasta.
§4
1. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
2. Obowi¹zek podatkowy wygasa z up³ywem miesi¹ca,
w którym usta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.
4. Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane zg³osiæ w Urzêdzie Miejskim fakt powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w terminie 14 dni od jego zaistnienia.
5. Organem w³aciwym do rejestracji obowi¹zku podatkowego jest Urz¹d Miejski.
§5
Zwolnione od opodatkowania s¹:
1) osoby posiadaj¹ce szczeniêta do 3 miesi¹ca ¿ycia,
2) osoby, które udokumentuj¹, i¿ wesz³y w posiadanie psa
ze schroniska dla bezdomnych zwierz¹t, prowadzonego przez Gminê Miejsk¹ Chojnice za okres 12 miesiêcy
od daty wejcia w posiadanie.
§6
Emeryci i rencici samodzielnie prowadz¹cy gospodarstwo domowe (samotni), z tytu³u posiadania ka¿dego
psa uiszczaj¹ podatek w wysokoci 17,00 z³  na podstawie stosownego dokumentu (odcinek ZUS) przed³o¿onego w³aciwemu organowi.
§7
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
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§8

§1

Traci moc uchwa³a Nr XXV/315/2000 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelania terminów p³atnoci, zasad ustalania i poboru podatku oraz wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w
ustawie.

Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi;
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie 7 naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem, silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika ni 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
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UCHWA£A Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXV/314/2000 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Pietrzyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

3,5
5,5
9

5,5
9
12

600
1 000
1 200

580
980
1 140
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12

13

1 300

1 380

13

14

1 350

1 400

14

15

1 600

1 650

15

18

1 620

1 670

trzy osie
15

17

1 610

1 650

17

19

1 620

1 680

19

21

1 625

1 690

21

23

1 630

1 750

23

25

1 800

2 070

25

26

2 000

2 100

cztery osie i wiêcej
23

25

1 620

1 650

25

27

2 060

2 080

27

29

2 070

2 090

29

31

2 090

2 230

31

32

2 100

2 290
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

o nacisku na siod³o do 8 ton
3,5

12

1 100

990

o nacisku na siod³o powy¿ej 8 ton
3,5

12

1 200

1 080

ci¹gniki balastowe
3,5

12

1 200

1 080
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy
+ naczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12

18

1 600

1 650

18

25

1 660

1 720

25

31

1 680

1 730

31

40

1 750

1 770

trzy osie
36

40

1 750

1 770

40

44

2 150

2 250

2 260

2 290

od 44 ton i wiêcej
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

7

12

1 050

950
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa
+ pojazd silnikowy w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

jedna o
12

18

820

830

18

25

840

850

25

28

870

880

dwie osie
23

28

870

890

28

33

940

950

33

38

1 050

1 340

38

44

1 100

1 472

trzy osie
36

38

800

980

38

44

1 020

1 330

1 750

1 770

od 44 ton i wiêcej
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXXVIII/444/01
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

stawka podatku w z³

mniej ni¿

równej lub wy¿szej

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

30

–

1 100

1 000

–

30

1 770

1 500

1177
UCHWA£A Nr XXIX/280/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 i art.20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym wynosi:
1) za 1 m2 pow. u¿ytkowej:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,29 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena 
10,50 z³,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,30 z³,
d) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
 letniskowych  5,62 z³,
 pozosta³ych  2,81 z³.
2) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruro-

ci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a,
paliw i wody, budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania cieków, budynków lub ich czêci bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania
wody  1% wartoci,
3) od gruntów, budowli i budynków po³o¿onych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, których w³acicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym jest zarz¹dzaj¹cy
stref¹ lub które s³u¿¹ do prowadzenia, na podstawie
zezwolenia, dzia³alnoci gospodarczej na terenie strefy  1% wartoci,
4) od pozosta³ych budowli  2% wartoci,
5) za 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  0,47 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.zm.) a wykorzystywanych na cele rolnicze  0,03 z³,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub
u¿ytkowanych na te cele  0,08 z³,
d) pozosta³ych  0,06 z³,
6) za 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie  3,28 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, grunty oraz budowle (ujête w § 1 uchwa³y)
zajête na cele dzia³alnoci gospodarczej, mieszkaniowej
bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, na cele owiaty, kultury, bibliotek, Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXIX /281/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie: ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust.1, 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê mieszkañców gminy i miasta Brusy z podatku od posiadania psów w roku 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê miejsce sprzeda¿y straganowej, obnonej i obwonej (z samochodów i wozów):
1) w miecie Brusy  targowisko przy ul. Dworcowej
plac przy ul. Polnej (dla zwierz¹t),
2) w so³ectwach wed³ug wskazañ so³tysa.
§2
Ustala siê wysokoæ stawek op³aty targowej od ka¿dego pojazdu za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y:
1) zwierz¹t  7,00 z³,
2) p³odów rolnych nie przerobionych w³asnych  5,00 z³,
3) towarów przemys³owych, artyku³ów spo¿ywczych i
innych  15,00 z³.
W przypadku sprzeda¿y ³¹cznej obowi¹zuje jedna stawka wy¿sza.
§3
Inkasenci wydaj¹ pokwitowanie na ka¿d¹ pobran¹
kwotê op³aty targowej z kwitariusza pobranego z Urzêdu
Miejskiego.
§4
Pobrane kwoty inkasent wp³aca w kasie Urzêdu Miejskiego w ka¿dy dzieñ targowy, so³tys co najmniej raz w
miesi¹cu.
§5
Inkasenci op³aty targowej otrzymuj¹ wynagrodzenie
wynosz¹ce 10% zainkasowanych kwot.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

1179

§7

UCHWA£A XXIX/282/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru i wyznaczania miejsc sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust.1, 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 14 ustawy z dnia

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 rok.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXIX/283/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
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Poz. 1180, 1181, 1182

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust.1, 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a cenê skupu ¿yta z kwoty 37,19 z³ do 22,50 z³ za
1 kwintal przyjêt¹ jako podstawê obliczania podatku rolnego na terenie gminy Brusy na 2002 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/214/00 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2000 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

§1
Ustaliæ op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe
obejmuj¹ce:
a) wydawanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  55 z³,
b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy liniowych  35 z³,
c) dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarcze  55 z³,
d) zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXIX/284/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15

Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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UCHWA£A Nr XXIX/285/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 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 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 17 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r.
Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143,
poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych w miejscowociach uznanych za miejscowoci letniskowe, w celach wypoczynkowych, turystycznych
lub zdrowotnych, a korzystaj¹cych z pó³ namiotowych,
autocampingów, schronisk i kwater, obozowisk turystycznych prywatnych w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y za ka¿dy dzieñ pobytu  0,75 z³,
b) od pozosta³ych osób za ka¿dy dzieñ pobytu  1,50 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1182, 1183
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c) zwolniæ z op³aty miejscowej niepe³nosprawne dzieci i
niepe³nosprawn¹ m³odzie¿ ucz¹c¹ siê.
§2
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od pierwszego dnia pobytu za tak¹ iloæ dni jaka wynika z deklaracji zobowi¹zanego do zap³aty.
§3
Op³atê miejscow¹ pobieraj¹ kierownicy orodków, oraz
osoby wyznaczone i upowa¿nione przez Burmistrza.
§4
Za pobór op³aty miejscowej inkasenci otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci:
 20% od zainkasowanej kwoty.
§5
Pobierane kwoty op³aty miejscowej osoby wymienione w punkcie 3 rozliczaj¹ w kasie Urzêdu Miejskiego do
dnia 5-go nastêpnego miesi¹ca.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1183

§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 3
do niniejszej uchwa³y.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr
4 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do
niniejszej uchwa³y.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 6 do
niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusu wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy nale¿¹ce do jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Gminnego Zarz¹du Owiaty i Urzêdu Miejskiego.

UCHWA£A Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.

§3

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)
i art. 10 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.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1995 r.
600,700,780,-

Wyprodukowane
po 1995 r.
550,650,730,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1183

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

12
13
14
15
15
17
19
21
23
25
23
25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
inne systemy zawieszania
z zawieszeniem
mniej ni¿
osi jezdnych
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
13
900,940,14
1000,1.040,15
1.100,1.140,18
1.200,1.240,Trzy osie
17
1.000,1.040,19
1.100,1.140,21
1.200,1.240,23
1.300,1.340,25
1.400,1.440,26
1.500,1.550,Cztery osie i wiêcej
25
1.500,1.540,27
1.550,1.590,29
1.650,1.690,31
1.770,2.200,32
1.770,2.200,Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Do 1995 roku
600,-

wyprodukowane
po 1995 roku
650,-

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

12
18

mniej ni¿

18
25

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
2 osie
900,1.150,-

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych
1.100,1.300,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1182, 1183
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25
31

31
40

36
40

40
44

1.200,1.250,-

1.500,1.770,-

1.400,1.500,-

1.492,2.207,-

3 osie

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹cych dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów,
naczepa przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
od

do

7

Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1995 r.
600,-

wyprodukowane
po 1995 r.
550,-

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹cych dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
1 o
500,650,750,2 osie
690,830,900,1.000,3 osie
860,950,-

inne systemy zawieszania
osi jezdnych
540,690,790,730,870,1.118,1.472,900,1.110,-

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXIX/286/01
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 8 listopada 2001 r.
Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc do siedzenia do siedzenia
mniej ni¿
równej lub wy¿szej
30
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1995 r. wyprodukowane po 1995 r.
900,850,1.000,950,-
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1184
UCHWA£A Nr XXXIV/240/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2002.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573) z kwoty
37,19 z³ za 1 q do kwoty 29,11 z³ za 1 q.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXIV/
171/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2001.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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UCHWA£A Nr XXXIV/241/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5, art. 7, ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych),
Dz.U. Nr 9, poz. 31 z póniejszymi zmianami oraz § 1 pkt 1
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) w sprawie wykonania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wynosi
rocznie:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) pomieszczenia do 2,20 m w wysokoci 0,22 z³,
b) pomieszczenia powy¿ej 2,20 m w wysokoci 0,44 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) w zakresie dzia³alnoci handlowo  gastronomicznej 15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) w zakresie pozosta³ej dzia³alnoci 14,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) domków letniskowych 5,62 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) pozosta³ych  gospodarczych 2,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej w ustawie
o podatkach i op³atach lokalnych.
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ gospodarcza lub lena z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
0,50 z³ od 1 m2 powierzchni.
7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze 0,03 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) dzia³ek letniskowych 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych 0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Niezale¿nie od zwolnieñ ustawowych, zwalnia siê od
podatku od nieruchomoci  nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy i nie zajête na potrzeby jej organów i nie
dzier¿awione innym osobom fizycznym lub prawnym.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXIV/
163/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
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podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

1186
UCHWA£A Nr XXXIV/242/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawki op³aty miejscowej oraz
okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 19, pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz.
502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr
121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1315) oraz § 1 pkt 3 lit. b rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr
125, poz. 1375) w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych, Rada Gminy w Karsinie uchwala co nastêpuje:
§1
Od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w miejscowociach: Wiele, Borsk, Wdzydze Tucholskie, Przytarnia pobiera siê op³atê miejscow¹ od jednej osoby w
wysokoci 1,00 z³ za dobê.
§2
Op³ata miejscowa podlega obni¿eniu o 50% dla m³odzie¿y szkolnej, emerytów i rencistów za okazaniem w³aciwej legitymacji.
§3
Op³atê miejscow¹ pobiera siê w okresie od 1 czerwca
do 30 wrzenia.

1. Od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych, campingach, kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki obs³ugi
ruchu turystycznego:
 kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy, u pozosta³ych  w³aciciele nieruchomoci.
2. Od innych osób osoba z któr¹ Wójt Gminy zawrze
umowê o dokonanie poboru op³aty miejscowej.
§6
Za pobór op³aty miejscowej inkasentom wymienionym
w § 5 przys³uguje prowizja w wysokoci:
a) w miejscowociach wymienionych w § 5 ust. 1 
5% zainkasowanej nale¿noci,
b) w pozosta³ych przypadkach § 5  10% od zainkasowanej nale¿noci.
§7
Wp³at zainkasowanych op³at miejscowych inkasenci
dokonuj¹ w kasie Urzêdu Gminy w Karsinie:
a) za miesi¹c czerwiec  do 10 lipca,
b) za miesi¹c lipiec  do 10 sierpnia,
c) za miesi¹c sierpieñ  do 10 wrzenia,
d) za miesi¹c wrzesieñ  do 15 padziernika.
§8
Wp³at op³at miejscowych inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania, kwitariuszu wp³at pobranego z Urzêdu Gminy Karsin.
W kwitariuszu podaj¹ dane dotycz¹ce iloci i czasu za
który zosta³a uiszczona op³ata.
§9
W przypadku braku wp³ywów z op³aty miejscowej organ podatkowy mo¿e przeprowadziæ kontrolê celem ustalenia op³aty.
§ 10
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XIII/92/
1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoci stawki
op³aty miejscowej oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

§4
Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ i z zamiarem pozostania tam co najmniej przez
jedn¹ dobê.
§5
Pobieranie op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:

1187
UCHWA£A Nr XXXIV/243/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci op³at administracyjnych.
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Poz. 1187, 1188

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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, 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. 1014, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467;
z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600,
Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780,
Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r.
Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) oraz § 1
pkt 3 lit. c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) w sprawie
okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych, Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ op³at administracyjnych za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1. Wizja lokalna  170,00 z³.
2. Wydanie wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
50,00 z³.
3. Uzgodnienie i opiniowanie wszelkich sieci i przy³¹czy liniowych  50,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w Urzêdzie Gminy
Karsin.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXVII/
182/2001 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wysokoci
op³at administracyjnych i uchwa³a Nr XV/103/95 z dnia
28 grudnia 1995 r. w sprawie wysokoci op³at administracyjnych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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UCHWA£A Nr XXXIV/244/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania
psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tej op³aty.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm.
z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr
21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr
147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689,
Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) oraz § 1
pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) w sprawie
okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych, Rada Gminy w Karsinie uchwala co nastêpuje:
§1
Osoby fizyczne posiadaj¹ce psy zobowi¹zane s¹ do
uiszczenia podatku od posiadanych psów rocznie 22,00 z³
od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest podatkiem rocznym,
nie podlega roz³o¿eniu na raty, op³acany jest w jednakowej wysokoci niezale¿nie od d³ugoci okresu w którym
wystêpowa³ obowi¹zek jego op³acenia.
§3
Ustala siê ulgê w wysokoci 50% dla rencistów i emerytów prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe.
§4
Poboru podatku od posiadania psów dokonuj¹ so³tysi
lub inne osoby, z którymi Wójt Gminy zawrze stosown¹
umowê.
§5
Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom
przys³uguje prowizja w wysokoci 20% zainkasowanej
nale¿noci.
§6
Wp³at podatku od posiadania psów inkasenci dokonuj¹ na drukach cis³ego zarachowania  kwitariuszu pobranego z Urzêdu Gminy.
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§7
Termin p³atnoci podatku up³ywa z dniem 31 marca.
§8
Wp³at zainkasowanych nale¿noci inkasenci dokonuj¹
w kasie Urzêdu Gminy w terminie do 5 kwietnia roku podatkowego.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr XXIV/
162/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci
stawki podatku od posiadania psów oraz okrelenia zasad ustalania i poboru tego podatku.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

1189
UCHWA£A Nr XXXIV/245/2001
Rady Gminy w Karsinie
dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania i poboru tej op³aty.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz.
502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr
121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1315) oraz § 1 pkt 3 lit. a rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr
125 poz. 1375) w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach, Rada
Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej:
1. Op³ata targowa pobierana we wsi Wiele podczas trwania uroczystoci odpustowych:

1. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub przyczepki samochodowej:
 40,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci do 2 ton,
platformy lub przyczepy
 80,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci powy¿ej
2 ton  106,00 z³ za ka¿dy taki pojazd u¿yty do sprzeda¿y.
4. Za zajêcie ³awy lub sto³u na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od bran¿y)  14,00 z³ za ka¿dy metr
bie¿¹cy zajêtej ³awy, lady lub sto³u.
5. Za stragan lub kiosk na targowisku  69,00 z³.
6. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra, skrzynki
itp.  9,00 z³ od 1 m2 zajêtej powierzchni.
7. Za sprzeda¿ kaset magnetofonowych  38,00 z³.
8. Za sprzeda¿ kaset magnetowidowych  138,00 z³.
9. Op³ata targowa pobierana na targowisku we wsi Karsin i Wiele  od stoiska do 4 mb zajêtej ³awy, lady lub
sto³u  12,00 z³, za ka¿de rozpoczête, nastêpne 4 mb
 12,00 z³.
10. Op³ata targowa pobierana na terenie Gminy Karsin 
niezale¿nie od miejsca dokonywanej sprzeda¿y  poza
wyznaczonymi targowiskami 50,00 z³ od ka¿dego stoiska.
§2
Op³atê targow¹ pobiera inkasent  osoba upowa¿niona przez Urz¹d Gminy do poboru tej op³aty, która z chwil¹ jej pobrania wydaje osobom p³ac¹cym pokwitowanie
na druku cis³ego zarachowania opatrzonym pieczêci¹
Urzêdu Gminy.
§3
Osobie wymienionej w § 2 za pobór op³aty targowej i
utrzymanie czystoci miejsc targowych przys³uguje prowizja w wysokoci 25% zainkasowanej nale¿noci.
§4
Pracownikowi Urzêdu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, pobieraj¹cemu op³atê targow¹ w godzinach pracy, nie przys³uguje prowizja od zainkasowanej
nale¿noci.
§5
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy w Karsinie Nr XXIV/
161/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dziennej op³aty targowej oraz zasad ustalania
i poboru tej op³aty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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Poz. 1190, 1191, 1192
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UCHWA£A Nr XXXIV/246/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 9 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXV/63/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 10 listopada 2001 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci
nowo powsta³ych inwestycji zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at administracyjnych na 2002 rok.

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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31,
zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr
147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689,
Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058;
z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy w Karsinie uchwala co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci nowo powsta³e inwestycje zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej produkcyjnej i us³ugowej na okres 2 lat w
tym:
a) w pierwszym roku 100% zwolnienia,
b) w drugim roku 50% zwolnienia.

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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993
r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz.
675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr
122, poz. 1315) oraz § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1

Zwolnienia o których mowa w § 1 dotycz¹ wszystkich
inwestycji oddanych do eksploatacji, których wartoæ
przekracza kwotê 2 mln. z³.

Ustala siê na 2002 rok stawkê op³aty administracyjnej
za:
1) sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy w trybie art. 951 § 1 kodeksu cywilnego:
a) w siedzibie Urzêdu Gminy w wysokoci  100 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy w wysokoci  150 z³,
2) Przeprowadzenie wizji lokalnej (na wniosek strony)
w wysokoci  176 z³.

§3

§2

Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Karsinie Nr IV/24/
1994 z dnia 17 padziernika 1994 r. w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomoci nowo powsta³ych inwestycji zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2002 r.
ale nie wczeniej ni¿ z up³ywem 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Karsin.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

1192

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

UCHWA£A Nr XXXV/64/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchmoci na 2002 rok.
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
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. 1014, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w
zwi¹zku z art. 5, ust. 1, art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z
1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z
1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315)
oraz § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr
125, poz. 1375) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy £êczyce nastêpuj¹ce stawki
podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,38 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  12,18 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  6,25 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,43 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 4 -6 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r.o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.),
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi, od 1
m2 powierzchni  0,44 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, wykorzystywanych
na cele rolnicze, od 1 m2 powierzchni  0,04 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
c) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku, o których mowa w § 1 nieruchomoci jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy £êczyce oraz te nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy, które zosta³y przekazane w zarz¹d w celu prowadzenia dzia³alnoci statutowej.

2. Zwalnia siê z podatku, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 6
nieruchomoci zajête na prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej  biblioteki publiczne.
3. Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w § 1 ust. 4
emerytów i rencistów  by³ych rolników, którzy przekazuj¹c gospodarstwa rolne w zamian za emeryturê
lub rentê trwale zaprzestali prowadzenia dzia³alnoci
rolniczej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
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UCHWA£A Nr XXXV/65/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502;
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540; z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z
1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz.
1315) oraz § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy £êczyce
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w wysokoci 25 z³ za jednego psa.
§2
Podatek op³aca siê z góry bez wezwania, w terminie
do dnia 15 marca danego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie  w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia.
§3
Zwalania siê od podatku, o którym mowa w § 1 mieszkañców gminy posiadaj¹cych psy.

 2547 

Poz. 1193, 1194, 1195
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke

1194
UCHWA£A Nr XXXV/66/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za 1 q na
obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 roku przyjmowanej jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2002 rok.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
697, 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. 1014, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 6, ust. 3 w zwi¹zku z art. 6, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12
padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 roku (M.P. Nr
35, poz. 573) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê do kwoty 33,00 z³. redni¹ cenê skupu ¿yta
za 1 q na obszarze Gminy £êczyce za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. przyjmowan¹ jako podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2002 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
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UCHWA£A Nr XXXV/68/2001
Rady Gminy £êczyce
z dnia 10 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
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 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
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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. 1014, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. z 1991 r. Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z
1999 r. Nr 96, poz. 1129; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) oraz art. 2
ustawy z dnia 8 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1315) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie  700 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  850 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1084 z³,
 o liczbie osi  trzy  1100 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1365 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1100 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2124 z³.
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ycia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  400 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  600 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  800 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1000 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1680 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1700 z³,
 o liczbie osi  trzy  2207 z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  250 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna  270 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna  486 z³,
 o liczbie osi  dwie  1118 z³,
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d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1472 z³,
 o liczbie osi  trzy  1109 z³.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1023 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1400 z³.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i ma zastosowanie do
podatku nale¿nego za 2002 rok.

§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
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