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2746
INFORMACJA
Starosty Starogardzkiego
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
o rozwi¹zaniu z dniem 31 grudnia 2003 r. porozumieñ
Starosty Starogardzkiego oraz Rad Miast: Czarna Woda,
Skarszewy, Skórcz oraz Rad Gmin: Bobowo, Skórcz,
Smêtowo Graniczne, Osiek Osieczna, Kaliska, Lubichowo, Zblewo, Starogard Gdañski, w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania
Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom
miast/gmin.
Zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) podaje siê
do publicznej wiadomoci, ¿e porozumienia Starosty Starogardzkiego oraz:
1) Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 14 marca
2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ
i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52,
poz. 579)
2) Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ
i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Skarszewy (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 583),
3) Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego
do wykonywania organom Gminy Miejskiej w Skórczu (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 575),
4) Rady Gminy w Bobowie z dnia 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego
do wykonywania organom Gminy w Bobowie (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 584),
5) Rady Gminy w Skórczu z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego
do wykonywania organom Gminy w Skórczu (Dz.
Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 578),
6) Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ
i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy
w Smêtowie Granicznym (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52,
poz. 577),
7) Rady Gminy w Osieku z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego
do wykonywania organom Gminy w Osieku (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 61, poz. 674),
8) Rady Gminy w Osiecznej z dnia 13 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego
do wykonywania organom Gminy Osieczna (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 52, poz. 576),
9) Rady Gminy Kaliska z dnia 15 kwietnia 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Kaliska (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 585),

10) Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do
wykonywania organom Gminy Lubichowo (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 52, poz. 582),
11) Rady Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Zblewo (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 580),
12) Rady Gminy Starogard Gdañski z dnia 16 marca
2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadañ
i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Starogardzkiego do wykonywania organom Gminy Starogard
Gdañski (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz. 581),
zosta³y wypowiedziane w ca³oci przez Starostê Starogardzkiego.
Wobec powy¿szego, Starosta Starogardzki przejmie od
wskazanych wy¿ej organów miast/gmin z dniem 1 stycznia 2004 r. prowadzenie spraw zawartych w powy¿szych
porozumieniach.
Informacja niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskie.
Starosta
S. Neumann

2747
UCHWA£A Nr XVI/494/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad sprzeda¿y na rzecz najemców domów
i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Miasta Gdañska, udzielenia bonifikat oraz o zbywaniu
udzia³ów w czêciach wspólnych nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.:
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 Dz. U. Nr 142
poz. 1591), art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 3 art. 68 ust. 1 pkt 7,
ust. 3 i 4, art. 70 ust. 2, 3 i 4 art. 72 ust. 2, art. 74 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 zm.: z 2001 r. Dz. U.
Nr 129, poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U.
Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126
poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
Dz. U. Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Dz. U. Nr 1 poz. 15, Dz. U.
Nr 80 poz. 721,721 i 717, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U.
Nr 124 poz. 1152), art. 3, art. 22 ust. 3 pkt 5 i 5a ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (t.j. z 2000 r.
Dz. U. Nr 80 poz. 903, Dz. U. Nr 29 poz. 355) oraz Kodeksu cywilnego Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ domów i lokali mieszkalnych nastêpuje zgodnie z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy Miasta Gdañska zawart¹
w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska.
§2
1. Sprzeda¿ domów i lokali mieszkalnych na rzecz osób,

 7269 

Poz. 2747

którym przys³uguje pierwszeñstwo w ich nabyciu, dotyczy domów i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Gdañska.
2. Pierwszeñstwo w nabyciu domów i lokali mieszkalnych
przys³uguje osobom fizycznym bêd¹cych najemcami
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
3. Lokal mieszkalny sprzedawany jest na wspó³w³asnoæ
najemców. Gdy jeden z najemców nie wyra¿a chêci
nabycia, lokal mo¿e byæ sprzedany na rzecz pozosta³ych najemców.
§3
Wy³¹czeniu ze sprzeda¿y podlegaj¹ lokale:
1. W przypadku zalegania przez najemcê z op³atami czynszowymi.
2. Po³o¿one w budynkach, co do których z³o¿one zosta³y
wnioski rewindykacyjne, a których podstawa zosta³a
uprawdopodobniona.
3. W stosunku do których uzasadnionym jest ich pozostawienie w zasobach komunalnych.
§4
Sprzeda¿ domów i lokali mieszkalnych na rzecz osób,
którym przys³uguje pierwszeñstwo w ich nabyciu, nastêpuje w trybie bezprzetargowym za cenê nie ni¿sz¹ ni¿
wartoæ lokalu okrelon¹ w operacie szacunkowym przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego.
Operat szacunkowy nieruchomoci po up³ywie 6 miesiêcy mo¿e podlegaæ aktualizacji.
1. Udziela siê bonifikaty od kwoty równej wartoci budynku lub lokalu okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w wysokoci 90%.
Powy¿sza bonifikata nie dotyczy sprzeda¿y lokali wybudowanych po dniu 27 maja 1990 r.
2. Zap³ata ceny lokalu nastêpuje przed zawarciem umowy sprzeda¿y w formie aktu notarialnego.
Za zap³atê uznajê siê równie¿ rozliczenie ceny nabycia
lokalu zgodnie z zapisem § 6
3. Ustala siê dodatkow¹ bonifikatê w wysokoci 5% w
sytuacji jednoczesnej sprzeda¿y w du¿ych wspólnotach mieszkaniowych, wszystkich pozosta³ych do zbycia lokali.
4. Ustala siê dodatkowa bonifikatê w wysokoci 5% przy
sprzeda¿y samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz
wspó³najemców posiadaj¹cych odrêbne tytu³y prawne do lokali niesamodzielnych stanowi¹cych ³¹cznie
lokal samodzielny bêd¹cy przedmiotem sprzeda¿y.
5. Kombatantom oraz wdowom i wdowcom po kombatantach przys³uguje dodatkowa bonifikata w wysokoci 5% od kwoty równej wartoci budynku lub lokalu
okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
6. W razie zbiegu praw do bonifikat, wysokoæ bonifikaty
nie mo¿e przekroczyæ 95% kwoty równej wartoci budynku lub lokalu okrelonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
7. Osobom, którym przys³uguje roszczenie o zwrot kaucji mieszkaniowej, wysokoæ ustalonej wed³ug powy¿szych zasad bonifikaty pomniejsza siê o kwotê równ¹
podlegaj¹c¹ zwrotowi zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.
8. Przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste niewydzielonej czêci gruntu, nabywca jest zobowi¹zany wp³aciæ pierwsz¹ op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoci 15%
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ceny gruntu przed zawarciem umowy sprzeda¿y w
formie aktu notarialnego.
9. Sprzeda¿ budynku na rzecz jego najemców nastêpuje wraz z przeniesieniem prawa w³asnoci gruntu z
zachowaniem zasad okrelonych w pkt 10.
10. W razie sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wraz z udzia³em we wspó³w³asnoci gruntu, nabywca zobowi¹zany jest wp³aciæ cenê gruntu odpowiadaj¹c¹ jego
wartoci okrelon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego:
 jednorazowo lub
 w ratach:
a) cena gruntu p³atna jednorazowo winna byæ uiszczona przed zawarciem umowy sprzeda¿y w formie aktu notarialnego,
b) przy p³atnoci ceny gruntu w ratach obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce warunki:
 pierwsza rata w wysokoci 20% ceny sprzeda¿y gruntu p³atna jest przed zawarciem umowy sprzeda¿y, najpóniej w dniu zawarcia
umowy sprzeda¿y,
 pozosta³¹ cenê sprzeda¿y gruntu rozk³ada siê
na raty roczne na okres nie d³u¿szy ni¿ lat 10,
 termin p³atnoci rat ustala siê do dnia 31 marca ka¿dego roku, pocz¹wszy od roku nastêpnego po zawarcia umowy sprzeda¿y,
 wierzytelnoæ gminy z tego tytu³u podlega zabezpieczeniu hipotecznemu hipotek¹ zwyk³¹
i kaucyjn¹, obci¹¿aj¹c nabyt¹ nieruchomoæ.
Hipoteka kaucyjna ustanawiana jest w wysokoci 50% wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek¹ zwyk³¹.
 roz³o¿ona na raty, niesp³acona czêæ ceny
sprzeda¿y gruntu podlega oprocentowaniu
w wysokoci równej 1/4 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, obowi¹zuj¹cej na
dzieñ 1 stycznia ka¿dego roku p³atnoci raty,
 w razie wczeniejszej sp³aty nale¿noci ni¿ to
okrelono w umowie, przy ustaleniu wysokoci oprocentowania przyjmuje siê wysokoæ
stopy redyskonta weksli stosowan¹ przez NBP
obowi¹zuj¹c¹ w dniu zap³aty ca³ej nale¿noci,
 w razie nieterminowej sp³aty rat wraz z oprocentowaniem, pobierane bêd¹ odsetki w wysokoci ustawowej.
§5
Termin zawarcia umowy sprzeda¿y budynku lub lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego jak i sposób
zap³aty nale¿noci zostan¹ ustalone w protokole sprzeda¿y.
§6
1. Zawarcie umowy sprzeda¿y budynku lub lokalu mieszkalnego poprzedza ustalenie wysokoci podlegaj¹cej
zwrotowi kwoty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej
na dzieñ z³o¿enia wniosku o sprzeda¿.
2. Na wniosek najemcy czêæ ceny nabycia budynku lub
lokalu mieszkalnego w wysokoci odpowiadaj¹cej
kwocie podlegaj¹cej zwrotowi zwaloryzowanej kaucji
mieszkaniowej, p³atna jest w terminie jednego miesi¹ca od daty zawarcia umowy sprzeda¿y.
3. Wniosek o którym mowa w pkt 2 mo¿e byæ zrealizowany jedynie w przypadku z³o¿enia przez najemcê
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przed zawarciem umowy sprzeda¿y, dyspozycji o przekazaniu kaucji mieszkaniowej na wskazane przez Gminê Miasta Gdañska konto bankowe oraz owiadczenia, ¿e realizacja wniosku stanowi o zaspokojeniu roszczeñ z tytu³ zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.
§7
Wszelkie koszty zwi¹zane z przygotowaniem nieruchomoci do sprzeda¿y przypadaj¹ce na zbywany lokal mieszkalny lub budynku oraz koszty zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca.
§8
Osoby, które pomimo z³o¿onego wniosku, nie przyst¹pi³y w okrelonym terminie do umowy sprzeda¿y, obci¹¿a siê poniesionymi kosztami przygotowania nieruchomoci do sprzeda¿y w terminie 1 miesi¹ca od daty odst¹pienia od sprzeda¿y lokalu.
§9
1. Zbycie przez Gminê Miasta Gdañska udzia³ów w nieruchomoci wspólnej jako prawa zwi¹zanego z w³asnoci¹ lokali, nastêpuje na podstawie zgody wszystkich wspó³w³acicieli nieruchomoci.
2. Zbycie udzia³u w czêci nieruchomoci niezbêdnej do
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ej, która nie mo¿e byæ zbyta jako odrêbna nieruchomoæ, nastêpuje na zasadach okrelonych
w pkt 1.
3. W wypadku gdy zbywany jest udzia³ w nieruchomoci
lub jej czêci powsta³ej w wyniku przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy czêci wspólnej nieruchomoci,
podstawê dla okrelenia wartoci zbywanego udzia³u
stanowi ró¿nica miêdzy wartoci¹ zbywanej nieruchomoci lub jej czêci a wartoci¹ nak³adów koniecznych
oraz u¿ytecznych poniesionych na przebudowê, nadbudowê lub rozbudowê, okrelonych w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Koszty
zwi¹zane z wycen¹ nieruchomoci, zawarciem umów
zmieniaj¹cych udzia³y w nieruchomoci wspólnej
i umowy zbycia udzia³u ponosi jego nabywca.
§ 10
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§ 11
Traci moc Uchwa³a Nr LIX/773/98 Rady Miasta Gdañska z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie sprzeda¿y domów
i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miasta Gdañska, przyznania pierwszeñstwa w ich nabywaniu oraz udzielenia bonifikat.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2748
UCHWA£A Nr XVI/506/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miasta Gdañska w sprawie
czasu otwarcia placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta
Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. XII
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142, zm. z 1990 r.
Dz. U. Nr 34 poz. 198.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI/361/99 Rady Miasta Gdañska z dnia
24 czerwca 1999 r. w sprawie czasu otwarcia placówek
handlowych, us³ugowych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Gdañska, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) dotychczasow¹ treæ § 1 oznacza siê ust. 1
2) dodaje siê ust. 2 w § 1 w brzmieniu:
Placówki handlowe i us³ugowe zlokalizowane na terenie miasta Gdañska, mog¹ byæ otwarte w godzinach od 6 do 24 w terminie od 12 do 31 grudnia
ka¿dego roku.
§2
Pozosta³a treæ uchwa³y nie ulega zmianie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2749
UCHWA£A Nr XVI/507/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stref p³atnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdañska, ustalenia
stawek op³at za parkowanie pojazdów w tych strefach
oraz ustalenia sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b
ust. 3, 4 i 5 oraz 13 f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 71,
poz. 838, zm.; Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, po. 1371,
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z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216,
poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz.
1953) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê na drogach publicznych na terenie Miasta
Gdañska strefy p³atnego parkowania w obszarach oznaczonych w za³¹czniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Strefy, których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) w ródmieciu  obszar oznaczony w za³¹czniku Nr
1 do niniejszej uchwa³y ograniczony ulicami: Podwale Przedmiejskie, Okopowa, Wa³y Jagielloñskie,
Hucisko, Wa³y Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wa³owa, Stara Stocznia, Grodzka, Targ Rybny, Podwale Staromiejskie, Targ Drzewny, Targ Wêglowy, Bogus³awskiego, oraz ulice Szeroka, Grobla II, Grobla
III, Grobla IV, U Furty,
2) we Wrzeszczu  obszar oznaczony w za³¹czniku Nr 2
do niniejszej uchwa³y ograniczony ulicami: Batorego, Sosnowa, Partyzantów, Gen. De Gaullea, Grunwaldzka, Lendziona, Dmowskiego, Mireckiego, Miszewskiego, Boh. Getta Warszawskiego, Fiszera,
Matejki, Jakowa Dolina,
3) obszar G³ównego Miasta, oznaczony w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, po³o¿ony w obrêbie
murów obronnych i ograniczony ulicami: Podwale
Staromiejskie, Targ Rybny, rzeka Stara Mot³awa, Podwale Przedmiejskie, Bogus³awskiego, Targ Wêglowy, Targ Drzewny, z wy³¹czeniem tych ulic oraz z
wy³¹czeniem ulic Szeroka, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, U Furty oraz placu Targ Rybny.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ op³at jednorazowych
za parkowanie pojazdów samochodowych siê na drogach publicznych na terenie Miasta Gdañska w strefach p³atnego parkowania, na obszarach oznaczonych
w za³¹czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y:
1) op³ata minimalna za parkowanie do 15 minut  0,50 z³,
2) op³ata za parkowanie za pierwsz¹ godzinê  2,00 z³,
3) op³ata za parkowanie za drug¹ godzinê  2,20 z³,
4) op³ata za parkowanie za trzeci¹ godzinê  2,30 z³,
5) op³ata za parkowanie za czwart¹ godzinê i nastêpne
 2,00 z³.
2. Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ op³at abonamentowych uprawniaj¹cych do parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
G³ównego Miasta, oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej Uchwa³y:
1) miesiêczne  uprawniaj¹ce do parkowania przez ca³¹
dobê, przez wszystkie dni robocze pojazdu o numerze rejestracyjnym okrelonym w karcie abonamentowej:
a) od ka¿dego pojazdu samochodowego nale¿¹cego do instytucji i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrêbie tej strefy oraz zatrudnionych w nim osób  w wysokoci 120,00 z³,
b) do ka¿dego pojazdu samochodowego nale¿¹cego do osób prawnych i fizycznych spoza obszaru
tej strefy  w wysokoci 144,00 z³,
2) dobowe  uprawniaj¹ce do parkowania przez ca³¹
dobê pojazdu o numerze rejestracyjnym okrelonym
w karcie abonamentowej  w wysokoci 14,00 z³.
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3. Ustala siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ miesiêcznej op³aty
abonamentowej uprawniaj¹cej do parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdañska na obszarach oznaczonych w za³¹cznikach Nr 1 i 2, z wy³¹czeniem obszaru G³ównego Miasta  w wysokoci 160 z³.
§3
1. Op³aty jednorazowe i abonamentowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej uchwa³y pobiera siê za parkowanie na wyznaczonych, ogólnodostêpnych, niestrze¿onych miejscach postojowych, z zastrze¿eniem ust.
3, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 900 do
1700. Za parkowanie w sobotê, niedzielê i wiêta op³at
siê nie pobiera.
2. P³atnymi, ogólnodostêpnymi miejscami postojowymi,
o których mowa w ust. 1 s¹ miejsca na ulicach i placach, oznaczone znakami drogowymi: D-44  Strefa
parkowania, D-45 Koniec strefy parkowania wraz z
tabliczkami T-30 wskazuj¹cymi sposób ustawienia pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni oraz P-18 Stanowisko postojowe.
Miejsca postojowe w strefach p³atnego parkowania nie
s¹ strze¿one.
3. Op³aty jednorazowe i abonamentowe za parkowanie
na drogach publicznych na obszarze G³ównego Miasta oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
pobiera siê za parkowanie w dni robocze ca³odobowo.
4. Na obszarze G³ównego Miasta, na którym ustalone
zosta³y op³aty za parkowanie okrelone w § 2 ust. 2
niniejszej uchwa³y obowi¹zuje ograniczenie ruchu.
5. Wjazd na obszar G³ównego Miasta, o którym mowa
w ust. 4, oznakowany jest znakiem drogowym B- 1 zakaz ruchu w obu kierunkach, przy czym na obszar ten
dopuszcza siê wjazd pojazdów wymienionych na tabliczce pod znakiem oraz pojazdów zwolnionych od
ponoszenia op³at za parkowanie z mocy ustawy.
§4
Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 2
ust. 1 i 3 niniejszej uchwa³y dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników drogi:
1) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami Stra¿y Miejskiej w Gdañsku,
2) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno-kanalizacyjnego) oraz Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych podczas usuwania skutków awarii,
3) osób niepe³nosprawnych maj¹cych trudnoci w poruszaniu siê, kieruj¹cych pojazdami samochodowymi, oraz kierowców przewo¿¹cych osobê niepe³nosprawn¹ maj¹c¹ trudnoci w poruszaniu siê, parkuj¹cych na zastrze¿onych stanowiskach postojowych
oznakowanych znakiem: D-18a parking-miejsce zastrze¿one z tabliczk¹ T-29 informuj¹c¹ o miejscach
dla pojazdów przewo¿¹cych lub kierowanych przez
osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoci w poruszaniu siê oraz znakiem P-24 miejsce dla pojazdu
osoby niepe³nosprawnej,
4) kieruj¹cych, podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych, pojazdami s³u¿bowymi Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych wyposa¿onymi w identyfi-
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katory wydawane przez Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
5) kieruj¹cych pojazdami przedstawicielstw pañstw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC.
§5
1. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 2
niniejszej uchwa³y za parkowanie pojazdów na drogach
publicznych na obszarze G³ównego Miasta, oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej Uchwa³y, dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników drogi legitymuj¹cych siê
bezp³atn¹ kart¹ abonamentow¹:
1) osób w³adaj¹cych pojazdem samochodowym, których prawo w³adania uwidocznione jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w umowie dzier¿awy, leasingu b¹d u¿yczenia pojazdu, a które sprawuj¹ opiekê nad osobami zameldowanymi na pobyt sta³y lub czasowy, na obszarze p³atnego parkowania, na terenie G³ównego Miasta, które ukoñczy³y 75 rok ¿ycia lub osobami posiadaj¹cymi wiadectwo lekarskie, ¿e wymagaj¹ sta³ej opieki osób trzecich,
2) u¿ytkowników pojazdów zaopatrzenia w godzinach
500-1000 i 1700- 2200, a dla u¿ytkowników pojazdów
zaopatrzenia w podstawowe artyku³y spo¿ywcze jak:
pieczywo, mleko, miêso i ich przetwory (posiadaj¹cych atest nadzoru sanitarnego do przewo¿enia tych
artyku³ów) równie¿ poza tymi godzinami,
3) w³adaj¹cych pojazdem samochodowym, których
prawo w³adania uwidocznione jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w umowie dzier¿awy, leasingu b¹d u¿yczenia pojazdu, którzy zameldowani s¹ na pobyt sta³y lub czasowy na obszarze p³atnego parkowania na terenie G³ównego Miasta, a tak¿e osób zameldowanych w tym obszarze na pobyt
sta³y lub czasowy pod tym samym adresem co w³adaj¹cy pojazdem; uprawnienie obowi¹zuje w rejonie, w którym do parkowania uprawnia posiadany
identyfikator,
4) radnych Miasta Gdañska i pracowników Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku korzystaj¹cych z pojazdów
prywatnych dla celów s³u¿bowych podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
5) kieruj¹cych, podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych, pojazdami s³u¿bowymi Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych oraz Zarz¹du Dróg i Zieleni w
Gdañsku wyposa¿onymi w identyfikatory wydawane przez Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku,
6) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych np. pogotowia gazowego, energetycznego,
ciep³owniczego, wodno-kanalizacyjnego podczas
usuwania skutków awarii,
7) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami Stra¿y Miejskiej w Gdañsku,
8) pracowników Policji, Stra¿y Po¿arnej, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Wiêziennej, S³u¿by Celnej, Stra¿y Granicznej, Stra¿y Miejskiej w Gdañsku, pogotowia ratunkowego,
wykorzystuj¹cych pojazdy prywatne bêd¹ce w ich
w³adaniu w zwi¹zku z uczestnictwem w akcji zwi¹zanej z ratowaniem ¿ycia, zdrowia, mienia lub z koniecznoci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,

9) kieruj¹cych pojazdami s³u¿bowymi instytucji pañstwowych, samorz¹dowych, przedstawicielstw
pañstw obcych, pojazdami oznaczonymi symbolami CD lub CC, organizacji spo³ecznych, wyznaniowych, zak³adów opieki zdrowotnej, stacji radiowych,
stacji telewizyjnych, prasy oraz gdy pracownicy
w/w podmiotów wykorzystuj¹ pojazdy bêd¹ce w ich
w³adaniu dla celów s³u¿bowych i publicznych.
2. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 2
niniejszej Uchwa³y za parkowanie pojazdów na drogach publicznych na obszarze G³ównego Miasta, oznaczonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej Uchwa³y dla
wiadcz¹cych us³ugi przewozu osób (pojazdy taxi)
bez koniecznoci legitymowania siê bep³atn¹ kart¹
abonamentow¹.
§6
1. Op³aty jednorazowe okrelone § 2 ust. 1 niniejszej
uchwa³y za korzystanie z wyznaczonych, ogólnodostêpnych miejsc postojowych okrelonych w § 3 ust. 2,
wnosi siê z góry poprzez uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹co-rejestruj¹cym wydaj¹cym
bilet parkomatowy potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty)
za pomoc¹ standardowych monet 10, 20, 50 groszowych lub 1, 2, 5 z³otowych (z wy³¹czeniem monet okolicznociowych) lub poprzez uiszczenie op³aty za pomoc¹ wielofunkcyjnych kart elektronicznych. Naliczanie op³aty przez parkomat nastêpuje narastaj¹co po
ka¿dej wniesionej monecie lub impulsie z karty elektronicznej w wysokociach w³aciwych dla poszczególnych odcinków czasowych wyznaczonych w § 2
ust. 1.
2. Op³aty, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y
za parkowanie na drogach publicznych na obszarze
G³ównego Miasta okrelonym w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y wnosi siê poprzez ich uiszczenie do
r¹k osób uprawnionych dzia³aj¹cych na zlecenie Miasta lub w wyznaczonych punktach.
3. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y, za parkowanie na drogach publicznych
wnosi siê w siedzibie Stra¿y Miejskiej w Gdañsku, w
zamian za otrzymanie karty abonamentowej.
4. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 2 ust. 3 niniejszej uchwa³y, za parkowanie na drogach publicznych
wnosi siê w siedzibie zarz¹du drogi, w zamian za otrzymanie karty abonamentowej.
5. Bezp³atnie karty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania na obszarze G³ównego Miasta oznaczonym
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, wydaje siê
osobom o których mowa w § 5 po wykazaniu przez nie
spe³nienia przes³anek, o których mowa w tym przepisie. Karty abonamentowe wydaje Stra¿ Miejska.
6. W przypadku koniecznoci wydania bezp³atnie karty
abonamentowej na pojazd, którego w³aciciel sprawuje
opiekê nad osobami wymienionymi w § 5 ust. 1 pkt 1)
wydaje siê tylko jedn¹ kartê abonamentow¹.
7. Stra¿ Miejska kontroluje czy wjazd i parkowanie pojazdu na obszarze G³ównego Miasta oznaczonym w za³¹czniku Nr 1, nast¹pi³o na podstawie karty abonamentowej.
8. W ramach op³aconego czasu parkowania oznaczonego na dowodzie uiszczenia op³aty mo¿na zmieniæ miejsce postoju.
9. Dowód uiszczenia op³aty winien byæ umieszczony za
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przednia szyb¹ wewn¹trz pojazdu w sposób umo¿liwiaj¹cy kontrolê.
10. Wniesienie op³aty za przewidziany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie
po zaparkowaniu pojazdu.
11. W przypadku braku mo¿liwoci dokonania kontroli
dowodu, o której mowa w ust. 9, kierowca na wezwanie kontrolera jest obowi¹zany do okazania dowodu potwierdzaj¹cego uiszczenie wymaganej op³aty lub wykazuj¹cego uprawnienie do stosowania zerowej stawki op³aty w celu umo¿liwienia weryfikacji
dokumentu.
12. Wykupienie karty abonamentowej lub posiadanie
identyfikatora i umieszczenie ich zgodnie z ust. 9 i 10
upowa¿nia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym, postoju pojazdu samochodowego na p³atnym miejscu postojowym w wyznaczonym obszarze,
lecz nie uprawnia do zastrzegania sta³ego miejsca
postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeñ z tytu³u braku wolnych miejsc postojowych.

dzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych na terenia Miasta Gdañska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych
op³at zmieniona uchwa³ami Rady Miasta Gdañska:
1) Nr XXXII/1018/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia
22 lutego 2001 r.,
2) Nr XLVIII/1444/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia
25 kwietnia 2002 r.,
3) Nr LII/1604/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia
29 sierpnia 2002 r.
§9
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku i w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§7
1. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty za parkowanie, o której mowa w § 2 ust. 1 i 3, z wy³¹czeniem
parkowania na obszarze G³ównego Miasta, okrelonym
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y, pobiera siê
op³atê dodatkow¹.
2. Wysokoæ op³aty dodatkowej ustala siê na 50 z³.
3. Do stwierdzenia nie uiszczenia op³aty za parkowanie
okrelonej § 2 ust. 1 i 3, z wy³¹czeniem parkowania na
obszarze G³ównego Miasta, okrelonym w za³¹czniku
Nr 1 do niniejszej uchwa³y, upowa¿niony jest zarz¹d
drogi.
4. Stwierdzenie nie uiszczenia op³aty za parkowanie lub
parkowanie ponad czas op³acony udokumentowane
zostaje poprzez sporz¹dzenie zawiadomienia, którego
wzór stanowi za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczk¹ pojazdu, którego kierowca nie uici³ op³aty za parkowanie.
5. Kierowca zobowi¹zany jest do uiszczenia op³aty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia nie uiszczenia op³aty
za parkowanie.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera wezwanie do stawienia siê w siedzibie zarz¹du drogi w
terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia w celu wyjanienia przyczyn nie uiszczenia
op³aty za parkowanie lub uregulowania op³aty dodatkowej w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia w kasie zarz¹du drogi lub za porednictwem
banku albo poczty.
7. W razie uznania przyczyn nie uiszczenia op³aty za parkowanie za zasadne nie podejmuje siê dalszych czynnoci w celu dochodzenia op³aty dodatkowej.
8. W razie nie uwzglêdnienia wyjanieñ co do przyczyn
nie uiszczenia op³aty za parkowanie op³atê dodatkow¹
nale¿y uiciæ w terminie okrelonym w ust. 5.
9. Op³ata dodatkowa nie uiszczona w terminie okrelonym w ust. 5 podlega ci¹gniêciu w trybie okrelonym
w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVI/507/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Zarz¹d Dróg
i Zieleni w Gdañsku
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdañsk

Gdañsk, dnia .........................

ZAWIADOMIENIE Nr 000000000000
Zawiadamiam, ¿e nie zosta³a uiszczona op³ata za parkowanie pojazdu samochodowego na p³atnym miejscu
postojowym w strefie p³atnego parkowania w dniu
................... o godzinie .............. w Gdañsku na ulicy
............................ marka pojazdu ............................. nr rejestracyjny pojazdu: .................
W zwi¹zku z powy¿szym wzywa siê do uiszczenia w terminie 14 dni od daty wystawienia niniejszego zawiadomienia op³aty dodatkowej w wysokoci 50 (piêædziesi¹t)
z³ za nie uiszczenie op³aty za parkowanie lub stawienia
siê w terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia w Dziale Parkowania Zarz¹du Dróg i Zieleni
w Gdañsku na ul. Partyzantów 36, w celu wyjanienia
przyczyn nie uiszczenia op³aty za parkowanie.
Op³atê nale¿y uiciæ w kasie Zarz¹du Dróg i Zieleni
w Gdañsku, ul. Partyzantów 36, lub za porednictwem
banku lub poczty na konto bankowe Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku nr
..
Podstawa prawna:
..........................................
..........................................
Kod kreskowy

§8
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/797/2000 Rady Miasta
Gdañska z dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie wprowa-

Nr s³u¿bowy kontrolera ..........

Podpis kontrolera
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UCHWA£A Nr XVI/508/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm) oraz art. 4, art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,52 z³ 
od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków letniskowych  5,82 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego z wy³¹czeniem gara¿y  3,00 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej
4. Od gara¿y  5,82 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
5. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne elektrowni wodnych  3,41 z³  od 1 ha pow.,
b) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,20 z³  od
1 m2 pow.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
z zastrze¿eniem postanowieñ zawartych w § 3:
1. Od budynków lub ich czêci oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,42 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug zdrowotnych  3,46 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  8,11 z³  od 1m2 pow. u¿ytkowej.
4. Od budowli lub ich czêci:  2% ich wartoci.
5. Od gruntów  0,63 z³  od 1 m2 powierzchni.
§3
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wymienionych w § 2 pkt 1 w przypadku prowadzenia orodków
wczasowych sezonowo przez okres trwaj¹cy mniej ni¿ 6
m-cy wynosi:
 10,10 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
§4
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

Poz. 2750, 2751
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1.
2.
3.
4.

Grunty zajête na cmentarze komunalne.
Budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na biblioteki
Budynki lub ich czêci zajête na cele obronnoci
Budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
potrzeby w³asne przez:
a) jednostki organizacyjne miasta:
 jednostki i zak³ady bud¿etowe,
 instytucje kultury,
b) powiatowe jednostki administracji zespolonej.
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§6
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/38/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdañska.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2751
UCHWA£A Nr XVI/509/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm) art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Gdañsk:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO II, EURO III EURO IV,  388,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  485,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, -388,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  485,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 od samochodu spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV,  811,00 z³,
 od pozosta³ych samochodów  1014,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1653,68 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  2452,80 z³,
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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, z tym ¿e:
 od ci¹gnika siod³owego i balastowego spe³niaj¹cego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, 
1108,00 z³,
 od pozosta³ych ci¹gników siod³owych i balastowych
 1385,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1412,40 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1937,76 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1722,97 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  2548,65 z³,
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  277,00 z³,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ i wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  850,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1292,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1150,00 z³,
 z pozosta³ym zawieszeniem  1700,00 z³,
7) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 od autobusu spe³niaj¹cego normy ekologiczne,
EURO II, EURO III, EURO IV 507,00 z³,
 od pozosta³ych autobusów  634,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 od autobusu spe³niaj¹cego normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV  1115,00 z³,
 od pozosta³ych autobusów 1394,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/39/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2752
UCHWA£A Nr XVI/510/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci
oraz sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón zm.) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 39,00 z³.
2. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach fizycznych
posiadaj¹cych psy.
§2
Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania w terminie
do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia.
§3
1. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa nabytego po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.
2. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa od osób, dla których wy³¹cznym ród³em
utrzymania jest emerytura lub renta.
§4
Zwalnia siê od podatku posiadanie szczeni¹t w wieku
do omiu tygodni.
§5
Zwalnia siê od podatku posiadanie psa wziêtego ze
schroniska na okres jednego roku na podstawie zawiadczenia wydanego przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Gdañsku.
§6
Zobowi¹zuje siê do poboru podatku od posiadania
psów:
a) spó³dzielnie mieszkaniowe  w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji,
b) samodzielne jednostki administracyjne  w budynkach bêd¹cych w ich administracji,
c) jednostki zarz¹dzaj¹ce zasobami mieszkaniowymi 
w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji i pozosta³ych nie ujêtych w punktach a i b.
§7
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Za pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
3. Rozliczenia z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nale¿y dokonywaæ w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§9
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/40/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci oraz sposobu jego poboru.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

4. Poboru op³aty miejscowej osoby wymienione w ust. 1
dokonuj¹ na drukach stosowanych do przyjmowania
wp³at gotówkowych w jednostkach w³asnych lub na
drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego w
Gdañsku.
5. Rozliczenie z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
dnia pobrania op³aty miejscowej.
§4
Osoby przebywaj¹ce w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych poza zak³adami okrelonymi w § 3 pod tym samym adresem przez
okres d³u¿szy ni¿ trzy doby wp³acaj¹ op³atê miejscow¹
na rachunek Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, przy dokonaniu czynnoci zwi¹zanych z zameldowaniem.

2753

§5

UCHWA£A Nr XVI/511/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.

w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdañsku, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 17
i art. 19, pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Nr 3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca
1992 r. w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹
(Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,34 z³ od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych w miecie Gdañsku.
2. Poboru op³aty dokonuje siê bez wzglêdu na porê roku.
3. Op³ata, o której mowa w ust. 1 p³atna jest od osób
wymienionych w § 4 uchwa³y najpóniej przed up³ywem czwartej doby, licz¹c od dnia przybycia.
§2
Pobiera siê w 50% stawki op³aty miejscowej ustalonej
w § 1 od emerytów, rencistów oraz dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.
§3
1. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ kierownicy zak³adów (lub upowa¿nione przez nich osoby)  od osób przebywaj¹cych w domach wczasowych,
wypoczynkowych, wycieczkowych, pensjonatach, hotelach, motelach, pokojach gocinnych, schroniskach,
campingach lub strze¿onych polach biwakowych albo
w innych podobnych zak³adach, b¹d w³aciciele, posiadacze lub u¿ytkownicy w/w obiektów us³ugowych.
2. W zakresie ust. 1 zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
3. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej op³aty.

§6
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/42/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek
op³aty miejscowej w miecie Gdañsku, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2754
UCHWA£A Nr XVI/512/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 19 pkt 1, lit. d)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pon. zm.)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
 za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  192,15 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/43/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
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2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2755
UCHWA£A Nr XVI/513/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od podatników ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón.zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego w drodze inkasa.
§2
Pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego powierza siê
osobom fizycznym z którymi zostan¹ zawarte umowy zlecenia na inkaso.
§3
Za pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§4
1. Poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego dokonuj¹
osoby wymienione w § 2 na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Rozliczenie zainkasowanych kwot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od dnia pobrania ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
§5
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/45/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie poboru w drodze
inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od podatników ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2756
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 7 grudnia 2003 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547)
oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214,
poz. 1806) Komisarz Wyborczy w Gdañsku podaje do
publicznej wiadomoci wyniki g³osowania i wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Sztutowo przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2003 r. i w dniu 7 grudnia 2003 r.
I
1. W g³osowaniu w dniu 23 listopada 2003 r. wybierano
w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Sztutowo sporód 9 zg³oszonych kandydatów.
2. Uprawnionych do g³osowania by³o 2.794 wyborców.
3. W wyborach wziê³o udzia³ (wyborcy, którym wydano
karty do g³osowania) 1.387 wyborców, to jest 49,64%
uprawnionych do g³osowania.
4. Liczba g³osów oddanych w wyborach wynios³a 1.387.
5. G³osów niewa¿nych oddano 24, to jest 1,73% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
6. G³osów wa¿nych oddano 1.363, to jest 98,27% ogólnej liczby g³osów oddanych.
7. Liczba g³osów stanowi¹ca ponad po³owê g³osów wa¿nych wymagana dla wyboru Wójta Gminy wynosi³a 682
g³osy.
8. Poszczególni kandydaci uzyskali nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów wa¿nych:
1) Dubiella January Antoni, zg³oszony przez Komitet
Wyborczy Wyborców Wspólnota
33
2) Matyja Daniel, zg³oszony przez KWW Fachowoæ
i Dowiadczenie
249
3) Ogrodowczyk Waldemar, zg³oszony przez KWW Nasza Gmina
42
4) Osielski Kryspin, zg³oszony przez KWW Porozumienie dla Rozwoju Gminy
277
5) Sowa Zbigniew, zg³oszony przez KWW Potrzeba
Lepszego Dzia³ania
40
6) Suszek Andrzej, zg³oszony przez KWW Nowa Gmina
75
7) wistowski Marian Jerzy, zg³oszony przez Komitet
Wyborczy SLD
74
8) Talaga-Mikiprowicz Anna Krystyna, zg³oszona przez
KWW Nowa Szansa
21
9) Tyburska Iwona Joanna, zg³oszona przez KWW Iwony Tyburskiej
552
II
W zwi¹zku z tym, i¿ sporód 9 kandydatów na Wójta
Gminy ¿aden z nich nie uzyska³ wymaganej liczby g³osów przeprowadzono w dniu 7 grudnia 2003 r. ponowne
g³osowanie z udzia³em nastêpuj¹cych kandydatów, któ-

Dziennik Urzêdowy
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rzy w g³osowaniu w dniu 23 listopada 2003 r. uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów:
1) Osielski Kryspin, zg³oszony przez KWW Porozumienie dla Rozwoju Gminy,
2) Tyburska Iwona Joanna, zg³oszona przez KWW Iwony Tyburskiej.
III
1. Ponowne g³osowanie przeprowadzono w dniu 7 grudnia 2003 r.
2. Uprawnionych do g³osowania by³o 2.794 wyborców.
3. W wyborach wziê³o udzia³ 1.121 wyborców, to jest
40,12% uprawnionych.
4. Liczba g³osów oddanych w wyborach wynios³a 1.121.
5. G³osów niewa¿nych oddano 11, to jest 0,98% ogólnej
liczby g³osów oddanych.

6. G³osów wa¿nych oddano 1.110, to jest 99,02% ogólnej liczby g³osów oddanych.
7. Poszczególni kandydaci uzyskali nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów wa¿nych:
1) Osielski Kryspin
467
zg³oszony przez KWW Porozumienie dla Rozwoju
Gminy
2) Tyburska Iwona Joanna
643
zg³oszona przez KWW Iwony Tyburskiej.
IV
W ponownym g³osowaniu w dniu 7 grudnia 2003 r. wiêcej g³osów wa¿nych uzyska³a i zosta³a wybrana na Wójta
Gminy Sztutowo Tyburska Iwona Joanna, zg³oszona przez
KWW Iwony Tyburskiej.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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