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2757
UCHWA£A Nr XIV/146/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla uk³adu komunikacyjnego ulic Gdañskiej i Kosynierów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 zgodnie z art. 26
w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139, zmiany:
Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5
poz. 42 i Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), Rada Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla uk³adu komunikacyjnego ulic
Gdañskiej i Kosynierów.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 30 stref
(oznaczonych symbolami od 1 do 22 i od 01 do 08),
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, okrelaj¹c ich
przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej przedstawionej w ust. 2, okrelonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹czniki nr 1a i 1b.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MN ¸ 3.MN, 6.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej o
niskiej intensywnoci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
4.ZT, 5.ZT, 7.ZT, 10.ZT,18.ZT, 20.ZT  pas techniczny,
teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
8.MN,Un,EG  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi
dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi oraz stacji redukcyjnej gazu
9.ZTT, 11.ZTT ¸ 16.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
17.MN, 19.MN, 22.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej
o niskiej intensywnoci
21.MW  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
01.KZ 1/2 ¸ 02.KZ 1/2  ul. zbiorcza, jednojezdniowa z
dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego, docelowo do rozbudowy w zakresie skrzy¿owañ z ulicami dojazdowymi z zastosowaniem skrzy¿owañ skanalizowanych i rond
03.KZ 1/2  pas terenu przeznaczony na poszerzenie
ul. Gdañskiej  zbiorczej, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego, docelowo do rozbudowy w zakresie skrzy¿owañ z ulicami dojazdowymi z zastosowaniem skrzy¿owañ skanalizowanych i rond
04.KD 1/2  droga dojazdowa z miejscami postojowymi
05.KD1/2 ¸ 08.KD 1/2  droga dojazdowa
3. Na rysunkach planu, stanowi¹cych za³¹czniki nr 1a 1b
do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
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a) projektowane linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) linie podzia³u projektowane.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w kartach terenu stanowi¹cych za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹czniki nr 1a i 1b,
2) karty terenu  za³¹czniki nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Rumi,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
1. Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rumi zatwierdzony Uchwa³¹
Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia
29 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 16
z dnia 15 czerwca 1990 r. poz. 116 wraz z pón. zm.
Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XX/127/91 z dnia
29 sierpnia 1991 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 16
poz. 122, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr VII/49/94
z dnia 24 listopada 1994 r.  Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r.
Nr 28 poz. 146, Uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/
210/96 z dnia 28 marca 1996 r.  Dz. Urz. Woj. Gd.
z 1996 r. Nr 12 poz. 41) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/146/2003
Rady Miejskiej w Rumi
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 1.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 2: cz. dz. nr 2
obrêb 1: cz. dz. nr 9/1
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,05 ha
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3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
1.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla
jako ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Kosynierów
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 2.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 2: cz. dzia³ki nr 57
obrêb 1: cz. dzia³ek nr 9/2, 39, 40/2
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,08 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
2.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami
o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
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Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Kosynierów
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
STAWKA PROCENTOWA
5%
INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 3. MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 9: cz. dzia³ek nr 2/3, 2/4
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
3.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami
o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Kosynierów
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania, projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê

w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 4. ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 9: cz. dzia³ek nr 2/6, 3/1, 3/5, 17
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,11 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
4.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z terenów niezabudowanych i terenów zieleni  cieki odprowadzane powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ek
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektu technicznego
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 5.ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 9: cz. dzia³ek nr 24/1, 24/2, 325/2
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,23 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
5.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebie-
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

gu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z terenów niezabudowanych i terenów zieleni  cieki odprowadzane powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ek
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
STAWKA PROCENTOWA
5%
INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 6.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 11: cz. dzia³ek nr 30/2, 2/3, 3/2, 3/1, 2/4, 4/
1, 4/2, 5, 6, 7
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,05 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
6.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami
o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Kosynierów
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 7.ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 11: dzia³ki nr 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35,
cz. 325/2, 90, 92, 107, 109, 111, 113, 115
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 0,1 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
7.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z terenów niezabudowanych i terenów zieleni  cieki odprowadzane powierzchniowo w granicach w³asnych dzia³ek
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2757
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MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 8.MN, Un, EG
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 11: cz. dzia³ek nr 194, 195/3, 196/2
Ulica: ul. Kosynierów z ul. Ceynowy
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
8.MN, Un, EG  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi
dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi oraz stacji redukcyjnej gazu
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Kosynierów
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla
jako ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: do kanalizacji deszczowej biegn¹cej w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Kosynierów
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Kosynierów
istniej¹ce wjazdy z ul. Kosynierów do zachowania,
projektowana iloæ wjazdów wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 9.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz. dzia³ek nr 261/1, 260/1, 257/1, 134/1,
133/1, 132/1, 131/1, 130/1, 129/1, 128/1, 125, 112/1,
69/1, 68/1, dzia³ka nr 126/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,85 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
9.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

6.

7.
8.

9.
10.

Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd od istniej¹cych parkingów, od strony zachodniejdopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹ rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA
5%
INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 10.ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz. dzia³ek nr 2/1, 2/21, 126/2, 128/2,
129/2. 133/2, 134/2, 257/2, 260/8
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,12 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
10.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. Gdañskiej
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 11.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz.dzia³ek nr: 2/1, 65/2, 66/1, 262/4,
262/5, dzia³ki nr: 64, 65/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,91 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
11.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd od istniej¹cych parkingów, od strony zachodniej
dopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹
rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 12.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz.dzia³ek nr: 2/1, 262/5, dzialki nr:1/1
obrêb 16: cz.dzia³ek nr: 76/1, 82/5, 86/1, 87/3, 88/1,
obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 171/1, 172, 439/1, dzia³ki nr:
166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,33 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
12.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ulicy Wileñskiej
dopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹
rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 13.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz.dzia³ek nr: 76/1, 77
obrêb 17: cz. dzia³ek nr:242/1, 439/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,09 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
13.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2757
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ulicy Wileñskiej
dopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹
rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 14.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 34
obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 242/1, 439/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,20 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
14.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu

6.

7.
8.

9.
10.

Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd z ulicy Wileñskiej
dopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹
rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA
5%
INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 15.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 34
obrêb 17: cz.dzia³ek nr: 242/1, 439/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,13 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
15.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z ul. Janowskiej
dopuszcza siê lokalizacjê parkingów z nawierzchni¹ rozbieraln¹
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 16.ZTT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 32/2 obrêb 17: cz.
dzia³ki nr: 439/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
16.ZTT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej z towarzysz¹c¹ zieleni¹
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na
gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
10. INNE WARUNKI
wyloty kolektorów zbiorczych przed wprowadzeniem
wód opadowych do odbiornika winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia oczyszczaj¹ce tzw.klarowniki deszczu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 17.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 17: cz. dzia³ki nr 242/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,004 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
17.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 18.ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ki nr 32/2
obrêb 17: cz.dzia³ki nr 439/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,01 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
18.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 19.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 413/1, 416/1, dzia³ki nr:
414/1, 415/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
19.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II

9. STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 20.ZT
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 422/1, 439/1, 423/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,014 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
20.ZT  pas techniczny, teren przeznaczony dla przebiegu istniej¹cej i projektowanej infrastruktury technicznej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. Gdañskiej
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 21.MW
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 31/1, 31/3, 31/4, 32/2,
32/4
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,03 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
21.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
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6.
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9.

cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 22.MN
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 2, 3/2, 3/1, 32/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,12 ha
3. FUNKCJA PROJEKTOWANA
22.MN  pas terenu do scalenia z przyleg³ymi dzia³kami o funkcji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoci
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
nie okrela siê
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z miejskiej sieci wodoci¹gowej
cieki: do kanalizacji sanitarnej biegn¹cej w ul. Gdañskiej
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a z wykluczeniem wêgla jako
ród³a opa³u lub z sieci CO po wykonaniu ciep³oci¹gu
miejskiego
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
cieki deszczowe: z powierzchni utwardzonych  po
spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej, z powierzchni
zielonych  powierzchniowo do gruntu
Utylizacja odpadów sta³ych: taborem technologicznym
na grupowe wysypisko mieci zlokalizowane na gruntach wsi £ê¿ycy
6. KOMUNIKACJA
dojazd z projektowanej ul. dojazdowej
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach ze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA
5%
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 01.KZ1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 1: cz. dzia³ek nr 9/1, 9/3, 9/2, 39, 40/2,
obrêb 2: cz. dzia³ek nr 2, 4, 5, 8, 21, 33/9, 33/4, 33/5,
33/6, 33/7, 34/6, 34/1, 40/1, 40/4, 40/5, 42, 56, 54, 57,
58/2, dzia³ki nr 7, 41, 55
obrêb 8: cz. dzia³ki nr 1/101, dzia³ka 325/2
obrêb 9: cz. dzia³ek nr 1/2, 1/3, 1/5, 2/4, 2/3, 2/6, 3/1,
3/5, 17, 23, 24/2, 30/2
obrêb 11: cz. dzia³ek nr 7, 18, 194, 195/3, dzia³ki 191/1,
192/1
Ulica: ul. Kosynierów
Powierzchnia: 4,87 ha
3. FUNKCJA
01KZ 1/2  ul. zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego, docelowo do rozbudowy w zakresie skrzy¿owañ z ulicami dojazdowymi z zastosowaniem skrzy¿ownañ skanalizowanych i rond
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna do 25 m;
w istniej¹cych fragmentach drogi zachowaæ obecn¹
szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie wystêpuj¹
6. PARKINGI
dopuszczalne parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
9. STAWKA PROCENTOWA

10. INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹ oraz cie¿ki rowerowe
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 02.KZ1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz. dzia³ek nr: 261/1, 262/4, 262/5,
260/1, 257/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1, 130/1, 129/1,
128/1, 125, 112/1, 69/1, 68/1, 66/1, dzia³ki nr: 262/3,
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67/1 obrêb 14: cz. dzia³ek nr: 2/3, 2/4, 3/1, 4/3, 5/3, 6/
3, 8/3
obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 88/1, 87/3, 86/1, 82/5, 78, 80/4,
77, 79/8, 79/4, 79/6, 76/1, 76/2, 75/5, 38/4, 34, 33/1,
32/2, 31/1, 32/1, 2, dzia³ki nr: 187, 186/4, 185/2, 183/4,
93, 96/2, 95/2, 94/2, 92/3, 90/5, 75/4, 38/3, 38/5, 37/1,
37/3, 36/1, 36/2, 35/1, 35/3, 33/3, 32/2, 32/4,
obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 439/1, 423/1, 424, 439/2, 433,
422/1, 242/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 3,43 ha
FUNKCJA
02KZ 1/2  ul. zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego, docelowo do rozbudowy w zakresie skrzy¿owañ z ulicami dojazdowymi z zastosowaniem skrzy¿ownañ skanalizowanych i rond
WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna do 30 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zieleni  powierzchniowo do gruntu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
PARKINGI
dopuszczalne parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA

INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹ oraz cie¿ki rowerowe
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 03.KZ1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 14: cz. dzia³ek nr: 2/6, 3/2, 4/4, 5/1, 5/4, 8/4,
8/5, 8/1, dzia³ki nr: 2/5, 6/4
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,25 ha
3. FUNKCJA
03KZ 1/2  pas terenu przeznaczony na poszerzenie
ul. Gdañskiej  zbiorczej, jednojezdniowej z dwoma pa-

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

sami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego, docelowo do rozbudowy w zakresie skrzy¿owañ z ulicami dojazdowymi z zastosowaniem skrzy¿ownañ skanalizowanych i rond
WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o funkcji ulicy dla ruchu lokalnego i tranzytowego
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych zmienna do 30 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zieleni  powierzchniowo do gruntu
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
PARKINGI
dopuszczalne parkowanie w zatokach wzd³u¿ jezdni
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA

INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹ oraz cie¿ki rowerowe
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 04.KD1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 32/2, 33/1, 34
obrêb 17: cz. dzia³ek nr: 242/1, 439/1, 413/1, 416/1,
422/1, dzia³ka nr: 359/1
Ulica: ul. Gdañska
Powierzchnia: 0,26 ha
3. FUNKCJA
04.KD1/2  droga dojazdowa z miejscami postojowymi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: droga dojazdowa
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych szer. 15 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. PARKINGI
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7.
8.

9.
10.

istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA

INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 05.KD1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 31/3, 31/1, 32/1, 32/10
Ulica: ul. Dokerów
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA
05.KD1/2  droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: droga dojazdowa
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych szer. 12 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. PARKINGI
nie przewiduje siê miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA

10. INNE WARUNKI

MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 06.KD1/2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 12: cz. dzia³ek nr:262/5, 2/1
Ulica: ul. Katowicka
Powierzchnia: 0,003 ha
3. FUNKCJA
06.KD1/2  droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: droga dojazdowa
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych szer. 12 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. PARKINGI
nie przewiduje siê miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA

10. INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹
MIEJSCOWOÆ RUMIA
1. KARTA TERENU 07.KD1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz. dzia³ek nr: 76/1, 77, 78, 82/5, 171/1,
172
obrêb 17- cz. dzia³ek nr: 242/1, 439/1
Ulica: ul. Wileñska
Powierzchnia: 0,03 ha
3. FUNKCJA
07.KD1/2  droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: droga dojazdowa
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych szer. 12 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. PARKINGI
nie przewiduje siê miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
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Województwa Pomorskiego

7.
8.

9.
10.
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istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
STAWKA PROCENTOWA

INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹
MIEJSCOWOÆ RUMIA

1. KARTA TERENU 08.KD1/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. obrêb 16: cz.dzia³ek nr: 34, 439/1
obrêb 17  cz. dzia³ek nr 242/1
Ulica: ul. Janowska
Powierzchnia: 0,02 ha
3. FUNKCJA
08.KD1/2  droga dojazdowa
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Ulica: droga dojazdowa
Iloæ dzia³ek: 1 dzia³ka  droga
Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych szer. 10 m
Jezdnia: 2 x 3,5 m
Chodniki: obustronne
Odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni
utwardzonych  po spe³nieniu norm czystoci za porednictwem podczyszczaczy do sieci kanalizacji deszczowej;
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
nie okrela siê
6. PARKINGI
nie przewiduje siê miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy
istniej¹ce wjazdy na tereny zabudowane do zachowania, iloæ wjazdów projektowanych  wg projektów budowlanych
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
ca³y obszar zainwestowania miasta Rumi znajduje siê
w zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 110 Zbiornik Redy
projektowany obszar znajduje siê w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêæ wody Rumia-Janowo w rejonie II
9. STAWKA PROCENTOWA

10. INNE WARUNKI
w przekroju ulicy nale¿y przewidzieæ zieleñ towarzysz¹c¹

2758
UCHWA£A Nr XIII/97/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Somonino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717/w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy
Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê ,,Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Somonino w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/97/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 padziernika 2003 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY
§1
1. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony:
1) lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy za wyj¹tkiem mieszkañ znajduj¹cych siê w budynkach
i orodku zdrowia oraz innych mieszkañ zwi¹zanych
ze stosunkiem pracy, mog¹ byæ wynajmowane osobom pozostaj¹cym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osi¹gaj¹cych miesiêczny dochód na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku o najem mieszkania, nie przekraczaj¹cych
100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) dochód, o którym mowa w pkt 1 oblicza siê wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
2. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu socjalnego.
Do wynajmu lokalu socjalnego mog¹ byæ zakwalifikowane osoby, które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, je¿eli miesiêczny dochód,
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ustalony wed³ug art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku w tym przedmiocie, nie przekracza 75%
najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
§2
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê
do ich poprawy:
1) brak wc lub brak mo¿liwoci korzystania ze wspólnego wc,
2) brak instalacji wodno  kanalizacyjnej.
§3
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu:
1. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w mieszkaniowym zasobie gminy przys³uguje:
1) najemcy lokalu uprawnionemu do lokalu zamiennego z uwagi na koniecznoæ przeprowadzenia rozbiórki dotychczas zamieszkiwanego budynku oraz najemcy zamieszkuj¹cemu w lokalu, który ma byæ przekazany na potrzeby publiczne,
2) osobie, która pozostaje w trudnych warunkach
mieszkaniowych tzn. zamieszkuj¹cej w lokalu, w którym na cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi i lokalu nie spe³nia wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:
1) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego,
2) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej (po¿ar, powód) lub katastrofy.
§4
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
Zezwala siê na zamianê lokali w przypadku, gdy najemcy
dwóch odrêbnych lokali wyra¿aj¹ na zamianê zgodê i zamieszkuj¹ w lokalach wyznaczonych do wynajmu na czas
nieoznaczony lub obaj najemcy zamieszkuj¹ w lokalach
przeznaczonych do wynajmu na czas trwania stosunku
pracy.
§5
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych:
Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy, po wstêpnej kwalifikacji przez w³aciwego pracownika Urzêdu
Gminy.
§6
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy:
Powierza siê Wójtowi Gminy podjêcie w³aciwej decyzji w stosunku do osób, które pozostan¹ w lokalu opusz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

czonym przez najemcê lub w lokalu w którego najem nie
wst¹pi³y po mierci najemcy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
§7
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2:
1. Pierwszeñstwo najmu przys³uguje rodzinie wielodzietnej.
2. Wp³ata kaucji w wysokoci 6-krotnoci miesiêcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawek
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.
3. Wysokoæ czynszu mo¿e byæ ustalona w wysokoci
150% czynszu wyliczonego dla danego lokalu wg
stawki ustalonej dla lokali do 80 m2, w przypadku
przekroczenia o 30% normatywnej powierzchni u¿ytkowej w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734).
§8
Zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy:
1) pierwszeñstwo najmu lokalu odpowiednio zwi¹zanego ze stosunkiem pracy przys³uguje osobie przyby³ej spoza terenu gminy, wykonuj¹cej zawód niezbêdny dla lokalnej spo³ecznoci (np. lekarz, nauczyciel),
2) wniosek o przyznanie lokalu opiniuje w³aciwy dyrektor szko³y lub kierownik orodka zdrowia,
3) nale¿y uwzglêdniæ dotychczasowe warunki mieszkaniowe tj. w pierwszej kolejnoci przyznaæ mieszkanie osobie zamieszkuj¹cej w lokalu, w którym na
cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej
ni¿ 10 m2 ogólnej powierzchni pokoi,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoæ wynajêcia lokalu osobom nie
zwi¹zanym ze stosunkiem pracy.

2759
UCHWA£A Nr XIII/98/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Somonino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717/
w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r.oku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U.Nr 71, poz. 733/Rada Gminy Somonino uchwala,
co nastêpuje:
Uchwala siê,,Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Somonino na lata 20042008' w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/98/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 padziernika 2003 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 188/XXII/2000 Rady Gminy Somonino z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY SOMONINO
NA LATA 2004  2008
ROZDZIA£ I
Prognoza dotycz¹ca wielkoci i stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy z podzia³em na lokale
socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne
1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci zasobu mieszkaniowego gminy:
1) aktualnie zasób mieszkaniowy gminy tworz¹ 33 lokale mieszkalne w 17 budynkach, z czego:
a) 28 mieszkañ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy znajduje siê w 13 budynkach,
b) 1 lokal socjalny znajduje siê w budynku w Starkowej Hucie
2) posiadane w mieszkaniowym zasobie gminy lokale
o obni¿onym standardzie, po opró¿nieniu przez dotychczasowego najemcê, mog¹ byæ wynajmowane
jako lokale socjalne.

2. Wykaz mieszkañ komunalnych w gminie Somonino:

Lp.

1

2

3

4
5
6

7
8
9

Miejscowoæ
Somonino
ul. Wolnoci 13
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Gorêczyno
ul. Szkolna 5
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Gorêczyno
ul. Kasztelañska 46
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Ramleje 1
Piotrowo 1
Egiertowo 1
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Egiertowo 4
Nr 1
Nr 2
Starkowa Huta 13
Starkowa Huta 14
Nr 1
Nr 2

Powierzchnia
lokalu

Iloæ pokoi

Zwi¹zane
ze stosunkiem pracy

83,69
57,36
55,35
77,71
89,57
46,23
95,31

2
2
2
2
2
2
3

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

41,00
41,00
41,00

3
3
3

Tak
Tak
Tak

42,24
43,44
73,88
72,36
56,00

2
3
3
3
2

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

42,00
42,00
42,00

3
3
3

Tak
Tak
Tak

36,00
43,10
77,00

2
4
3

Nie
Nie
Tak

47,00
47,00

3
3

Tak
Tak
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10
11
12
13
14
15
16
17

Starkowa Huta 15
Starkowa Huta 16
Po³êczyno 30
Nr 1
Nr 2
Hopowo 29
Ostrzyce
ul. Droga Kaszubska 9
Nr 1
Nr 2
Borcz 70
Borcz 35
Kamela 4

33,00
104,20

2
4

Nie
Nie

42,00
41,00
65,00

3
3
3

Tak
Tak
Tak

59,00
27,00
39,00
36,00
71,00

2
2
2
2
3

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak

3. Prognoza dotycz¹ca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
W okresie od 2004  2008 r. planuje siê poprawiæ istniej¹cy stan techniczny budynków oraz ich wygl¹d zewnêtrzny.

1

Gorêczyno, ul. Kasztelañska 46

2

Gorêczyno, ul. Szkolna 5

3

Starkowa Huta, pawilon

4

Egiertowo, pawilon

5

Ostrzyce, szko³a

6

Ramleje 1, szko³a

7

Piotrowo 1, szko³a

8

Borcz 35,

9

Borcz 70,

10

Kamela 4, szko³a

2. Plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata
a) w roku 2004:
 wykonanie niezbêdnych remontów, wynikaj¹cych
z przegl¹du budynków,
 remont kominków, remont dachu, monta¿ instalacji odgromowej na budynku przedszkola w Gorêczynie,
 wymiana 2 okien w pawilonie mieszkalnym
w Starkowej Hucie,

ROZDZIA£ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podzia³em na kolejne lata:
1. Analiza potrzeb remontowych budynków:

remont kominków
remont dachu
monta¿ instalacji odgromowej
wymiana okien
wymiana drzwi wejciowych
wymiana okien
wymiana drzwi wejciowych
wymiana grzejników
wymiana okien
wymiana drzwi
wymiana okien
wymiana drzwi wejciowych
wymiana grzejnika
przebudowa instalacji elektrycznej
wymiana instalacji elektrycznej
wymiana drzwi wejciowych
remont dachu
wymiana pieców
wymiana okien
remont poszycia dachowego
wymiana drzwi wejciowych i wewnêtrznych
wymiana 3 okien
wymiana okien
wymiana drzwi wejciowych
wymiana drzwi wewnetrznych
wymiana okien
wymiana drzwi wejciowych
wymiana okien
 wymiana 1 okna w pawilonie mieszkalnym w Egiertowie,
 naprawa instalacji elektrycznej w Egiertowie,
 wymiana 2 okien w mieszkaniu w Borczu 35,
 wymiana instalacji elektrycznej w Ostrzycach,
 naprawa poszycia dachowego w Piotrowie,
 wymiana 1 okna w Piotrowie.
b) w roku 2005:
 naprawa dachu w budynku po by³ej szkole w Ramlejach,
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 wymiana drzwi i okien w pawilonie w Egiertowie,
 wymiana okien i drzwi w pawilonie w Gorêczynie,
 wymian drzwi w Piotrowie,
 wymian 1 okna w Piotrowie.
c) w latach 2006-2008:
 stopniowa realizacja w ka¿dym roku  zale¿nie od
posiadanych rodków finansowych  naprawa pokryæ dachowych, konserwacja rynien i rur spustowych, wymiana grzejników, okien i drzwi.
ROZDZIA£ III
Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach
W latach 2004  2008 nie planuje siê sprzeda¿y z gminnego zasobu.

ROZDZIA£ IV
Zasady polityki czynszowej
1. Ustala siê dwa rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczenia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkañ op³at niezale¿nych od w³aciciela, op³aty za dostawê do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
3. Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10-tego ka¿dego miesi¹ca.
4. Stawka czynszu bêdzie ustalana co 12 miesiêcy z zachowaniem zwy¿ek i zni¿ek od stawki bazowej wg nastêpuj¹cej tabeli oczynszowania lokali mieszkalnych.

TABELA OCZYNSZOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH

Lp.

1

2

3

4

5

6
7

Stan wyposa¿enia
mieszkania w instalacje

Lokal mieszkalny
posiadaj¹cy pe³ne wyposa¿.w
inst. tech: c.o., ciep³¹ wodê,
(dostarczan¹ centralnie)
wod.kan. ³azienkê i wc.
Lokal mieszkalny
wyposa¿ony w c.o. wod.kan.
³azienkê i wc
Lokal mieszkalny
wyposa¿ony tylko
w instalacjê wod. kan.
³azienkê, wc
Lokal mieszkalny
wyposa¿ony tylko w
instalacjê wod. kan. ³azienkê
lub wc
Lokal mieszkalny
wyposa¿ony tylko w
instalacjê wod. kan.
Lokal mieszkalny
wyposa¿ony tylko
w instalacjê wodoc.
Lokal bez instalacji c.o.
i wod. kan.

% wskanika
czynszu
za 1 m2
pow. u¿yt.
do kwoty
bazowej

100

Wzrost lub obni¿enie% stawki bazowej
ze wzglêdu na:
Po³o¿enie
lokalu
Stan techniczny budynku po³¹czony
mieszkal.
z jego okresem eksploatacji
na poddaszu
(skone
ciany)
Poni¿ej
Powy¿ej 50
20-50 lat
20 lat
lat
-10
+10
-10

95

+10

-

-10

-10

85

+10

-

-10

-10

75

+10

-

-10

-10

55

+10

-

-10

-10

45

+10

-

-10

-10

35

+10

-

-10

-10

ROZDZIA£ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy

ROZDZIA£ VI
ród³a finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach

Zarz¹d lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Wójt, za porednictwem odpowiedzialnego pracownika.

ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej jest
bud¿et gminy. Wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty budynków zasobu mieszkaniowego gminy s¹ uzale¿nione od wp³ywów z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.
W wyj¹tkowych sytuacjach np. gdy nast¹pi koniecz-
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noæ natychmiastowego wykonania nieplanowanego remontu, z uwagi na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi i mie-
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nia przewiduje siê zwiêkszenie kwoty wydatków w bud¿ecie gminy.

ROZDZIA£ VII
Wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji i koszty remontów

Wyszczególnienie rodzaju wydatków
Ogó³em na dany rok w tym:
— koszty remontów
— koszty eksploatacji

2004
51.300
32.300
19.000

 do kosztów bie¿¹cej eksploatacji zaliczamy przegl¹dy
techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych, ogrzewanie.
 ostateczny zakres rzeczowo  finansowy planu na lata
2004-2008 bêdzie coroczny weryfikowany na etapie
tworzenia bud¿etu gminy na dany rok.
ROZDZIA£ VIII
Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
1. W przypadku opró¿nienia lokalu w budynku orodka
zdrowia lub szko³y i braku nowej osoby uprawnionej
do lokalu (zwi¹zanej ze stosunkiem pracy), umo¿liwia
siê najem osobie, która posiada dochody umo¿liwiaj¹ce op³acanie czynszu wraz z op³atami niezale¿nymi
od w³aciciela. Umowa wówczas zostanie zawarta na
okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
2. W celu korzystniejszego wynajmu u¿ytkowanych obecnie mieszkañ o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 umo¿liwia siê Wójtowi zwiêkszenie stawki czynszowej do 150% obowi¹zuj¹cej wysokoci. Stawkê
mo¿na zwiêkszyæ tylko wówczas gdy wystêpuje przekroczenie o 30% normatywnej powierzchni u¿ytkowej
lokalu w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa
domowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734).

2760
UCHWA£A Nr XIII/258/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru op³aty
targowej na terenie miasta Gdyni, a tak¿e jej wysokoci.
Dzia³aj¹c 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 z pón. zm.), art. 15 i art. 19
pkt 1, lit. a), 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.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co
nastêpuje:

Projekt wydatków na lata 2004-2008
2005
2006
2007
47.900
43.400
45.200
26.600
20.000
19.300
21.300
23.400
25.900

2008
48.000
19.500
28.500

§1
Op³atê targow¹ pobiera siê na targowiskach i w innych
miejscach, w których prowadzona jest sprzeda¿.
§2
1. Wysokoæ op³aty targowej zale¿na jest od formy prowadzenia sprzeda¿y, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajêtej na sprzeda¿, a tak¿e od lokalizacji targowiska.
2. Op³ata targowa na targowiskach prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹, jest op³at¹ dzienn¹, a na targowiskach
prowadz¹cych sprzeda¿ hurtow¹  op³at¹ dobow¹.
3. Uiszczona op³ata uprawnia do sprzeda¿y wy³¹cznie na
targowisku, gdzie op³atê pobrano.
§3
1. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y na targowiskach wyznaczonych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y poza targowiskami wyznaczonymi, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
1. Op³atê targow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
2. Na inkasentów op³aty targowej, zobowi¹zanych do jej
poboru, wyznacza siê:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadz¹ce targowisko,
2) pracowników Urzêdu Miasta,
3) inkasenta Urzêdu Miasta.
§5
1. Inkasenci wp³acaj¹ do bud¿etu miasta pe³n¹ kwotê
zebranej op³aty i rozliczaj¹ siê z pobranych druków
op³aty w nastêpuj¹cych terminach:
1) do dnia dwudziestego ka¿dego miesi¹ca  za okres
od pocz¹tku miesiaca do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca,
2) do dnia pi¹tego nastêpnego miesi¹ca  za okres od
16 dnia do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedniego.
2. Wynagrodzenie inkasenta pobieraj¹cego op³atê na targowiskach prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹, stanowi prowizja w wysokoci 20% pobranych op³at.
3. Wynagrodzenie inkasenta pobieraj¹cego op³atê na targowiskach prowadz¹cych sprzeda¿ hurtow¹, stanowi
prowizja w wysokoci 15% pobranych op³at.
4. Wynagrodzenie p³atne jest za okresy miesiêczne, w terminach okrelonych odrêbnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2760

 7300 

§6

§9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr XXXV/1130/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28
listopada 2001 r. w sprawie okrelenia zasad ustalenia
i poboru op³aty targowej na terenie miasta Gdyni, a tak¿e jej wysokoci (Dziennik Urzêdowy Woj. Pomorskiego
nr 98, poz. 1820) oraz uchwa³a nr III/47/2002 Rady Miasta
Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sparwie zmiany treci
uchwa³y nr XXXV/1130/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru op³aty targowej na terenia miasta Gdyni, a tak¿e jej
wysokoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/258/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.

STAWKI OP£ATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDA¯Y NA WZYNACZONYCH TARGOWISKACH

Lp.
1
1.

Forma sprzeda¿y
2
przy sprzeda¿y z rêki, kosza, skrzynki,
wózków, wiader,
z ziemi itp., - za 1 m2 zajêtej
powierzchni terenu

przy sprzeda¿y z ³aw i sto³ów - za 1 m
zajêtej powierzchni

Dzienne op³aty na targowiskach Dzienna stawka
prowadz¹cych sprzeda¿
na targowiskach
detaliczn¹ (z³)
prowadz¹cych (z³)
W strefie
Poza stref¹
Sprzeda¿
ródmiejskiej
ródmiejsk¹
hurtow¹
3
4
5
3,50∗

2,80∗

x

Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 400 z³
5,30∗

4,20∗

x

2

2.

3.

4.

Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 400 z³

przy sprzeda¿y ze stoisk, straganów,
tzw. ¿ab - szczêk, oraz z przyczep
do samochodów osobowych - od
jednej sztuki
przy sprzeda¿y z pojazdu
samochodowego - od jednej szt.
a) osobowego i ciê¿arowego
o ³adownoci do 2,5 ton,
b) o ³adownoci od 2,5 ton do 7,0 ton,
c) o ³adownoci powy¿ej 7 ton.

18,00

15,00

12,00

23,00
30,00
78,00

15,00
25,00
62,00

10,00
15,00
18,00

*przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 579,32 z³
Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy
ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od
dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w.
Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al. Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz.
Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty
m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.

3. Op³ata dzienna  w dniu sprzeda¿y w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego  tak¿e czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kó³.
5. Stoisko  odpowiednio urz¹dzony punkt sprzeda¿y.
6. Stragan  rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urz¹dzonego punktu sprzeda¿y.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIII/258/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 26 listopada 2003 r.
STAWKI OP£AT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDA¯Y POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

Lp.

Rodzaj dzia³alnoci

1
2
1. sprzeda¿ pocztówek
sprzeda¿ biletów ZKM, biletów na imprezy
2. masowe, kart parkingowych, gazet, map, losów,
losów loterii fantowych
3. sprzeda¿ kwiatów
sprzeda¿ wyrobów artystów plastyków i twórców
4.
sztuki ludowej
sprzeda¿ art. zwi¹zanych ze wiêtami
5. kalendarzowymi i miejskimi, art. sezonowych
i pami¹tkarskich lub promocja nowego produktu
6. sprzeda¿ ma³ej gastronomii
6a. sprzeda¿ ma³ej gastronomii z wózka - do 1 m2
7. sprzeda¿ ze stoisk przed sklepami
8. imprezy i kiermasze
9. warzywa i owoce
10. sprzeda¿ innych artyku³ów

Podst.
wymiaru
3
m2

W strefie
ródmiejskiej
4
3,00*

Poza stref¹
ródmiejsk¹
6
3,00*

m2

2,00*

2,00*

m2

12,00*

8,00*

m

3,00*

3,00*

m2

10,00*

10,00*

punkt
m2
m2
m2
punkt
punkt

24,00
15,00*
9,00*
2,00*
28,00
20,00

18,00
15,00*
6,00*
2,00*
17,00
12,00

2

*przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 579,32 z³.
Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy
ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od
dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w.
Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al. Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz.
Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty
m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.
3. Op³ata za punkt  oznacza op³atê za wyznaczon¹ powierzchniê i lokalizacjê
2761
UCHWA£A Nr XIII/98/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2004 rok stanowi¹cych dochody gminy
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14,
art. 15, art. 17, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804), art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 71017, Nr 162 poz. 1568), Rada Gminy Zblewo, po
zaci¹gniêciu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Zblewo nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 z³ od 1
m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) u¿ytkowanych do celów letniskowych  0,30 z³ od
1 m2 powierzchni
d) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2.
2) Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne  0,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wiadczenia us³ug medycznych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) przeznaczonych i u¿ytkowanych na cele letniskowe
 5,78 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  3,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) Od budowli  2% ich wartoci.
§2
1. Wprowadza siê pobór podatków i op³at w stosunku
do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej w drodze inkasa.
2. Ustanawia siê inkasentami podatków i op³at w so³ectwach Bia³achowo, Borzechowo, Bytonia, Cis, Jezierce, Kleszczewo, Lipia Góra, Ma³y Bukowiec, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Semlin, Tomaszewo, Zblewo so³tysów, a w so³ectwie Karolewo  El¿bietê Fojut
i w so³ectwie Pa³ubinek  Edmunda Wojta.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci rednio 3,0% od zainkasowanych podatków
i op³at.
4. Wysokoæ inkasa dla poszczególnych inkasentów ustali
Wójt Gminy.
§3
1. Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê:
1) z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci,
budowle oraz grunty s³u¿¹ce do realizacji zadañ
zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê, odprowadzaniem cieków oraz utylizacji i zagospodarowania
odpadów,
2) nieruchomoci wykorzystywane na cele zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci stra¿y po¿arnej, instytucji kultury i cele sportowe,
3) mienie gminne za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.
2. Budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych utrzymywane i wykorzystywane wy³¹cznie przez
emerytów i rencistów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, mog¹ byæ w czêci lub w ca³oci
zwolnione z podatku od nieruchomoci na wniosek zainteresowanych.
§4
Ustala siê podatek od posiadanych psów:
1) za posiadanie jednego (pierwszego) psa utrzymanego
do celów innych ni¿ pilnowanie gospodarstw rolnych
lub stad na pastwisku, ani te¿ nie bêd¹cego pomoc¹
dla osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych) w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym,
2) za posiadanie drugiego lub kolejnego, a w gospodarstwie rolnym trzeciego psa w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym,
3) osoby zwolnione od podatku na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) uiszczaj¹
podatek za ka¿dego psa ponad zwolnionego z podatku w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym.
§5
1. Podatnicy podatku od posiadania psów wp³acaj¹ ten
podatek z góry, bez wezwania w terminie do 25 marca
ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa w terminie 1-

go miesi¹ca od daty nabycia, je¿eli poprzedni posiadacz podatku nie uici³.
2. Rejestracjê psów oraz ustalanie i pobór podatku prowadzi Urz¹d Gminy.
3. Oprócz poboru podatku przez Urz¹d Gminy, podatek
pobieraj¹ so³tysi w drodze inkasa. Do so³tysów pobieraj¹cych podatek stosuje siê § 2 uchwa³y.
4. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów posiadaczy szczeni¹t do 3-go miesi¹ca ¿ycia.
§6
1. Ustala siê wysokoæ dziennej op³aty targowej na terenie Gminy Zblewo:
1) 6 z³ za ka¿dy rozpoczêty metr bie¿¹cy stoiska,
2) przy sprzeda¿y na targowisku zwierzêcym w wysokoci 12,00 z³.
2. Poboru op³aty dokonuj¹ na targowiskach lub innych
miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy do prowadzenia handlu, pracownicy Urzêdu Gminy, którzy z
chwil¹ pobrania op³aty, wydaj¹ ka¿dorazowo dowód
uiszczaj¹cemu op³atê.
§7
1. Ustala siê na terenie Gminy Zblewo op³atê miejscow¹
w 2004 r., któr¹ uiszczaj¹ osoby fizyczne przebywaj¹ce okresowo w celach wypoczynkowych i turystycznych w miejscowociach: Borzechowo, Twardy Dó³,
Zblewo, Bytonia, Cis i Wirty w wysokoci 1,50 z³ od
ka¿dego przebywaj¹cego za ka¿d¹ dobê pobytu okresowego.
2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej zorganizowane grupy m³odzie¿y szkolnej z opiekunem.
3. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje
z chwil¹ przybycia do miejscowoci wymienionych
w ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedn¹ dobê w celach wymienionych w ust. 1
4. Poboru op³aty dokonuj¹:
1) od osób przebywaj¹cych na zorganizowane wczasy
na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych
obiektów pobytu czasowego ich kierownicy lub osoby przez nich upowa¿nione do rejestracji pobytu
okresowego,
2) od pozosta³ych osób inkasenci, z którymi Wójt Gminy zawrze umowê dokonanie poboru op³aty miejscowej.
§8
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonane przez organy gminy, jeli czynnoci te
nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz wynikaj¹ z odrêbnych przepisów w ten sposób, ¿e:
1) za sporz¹dzenie testamentu:
a) w Urzêdzie Gminy po raz pierwszy w wysokoci
40,00 z³,
b) poza Urzêdem Gminy po raz pierwszy w wysokoci 50,00 z³,
c) za zmianê testamentu w wysokoci 80,00 z³,
2) za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z prowadzeniem
przez pracownika Urzêdu Gminy oglêdzin w terenie
z ewentualnymi pomiarami na wniosek strony zainteresowanej w wysokoci 50,00 z³:
 za czynnoci oglêdzin w terenie bez pomiarów
w wysokoci 35,00 z³
3) za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci
30,00 z³
§9
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej czynnoci urzêdowe zwi¹zane z przeprowadzeniem przez pracownika
oglêdzin w terenie oraz pomiarów dotycz¹cych spraw
mieszkaniowych.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

2762
UCHWA£A Nr XIII/99/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów: formularza Informacji
w sprawie podatku od nieruchomoci, formularza Deklaracji na podatek od nieruchomoci, formularza Informacji w sprawie podatku rolnego, formularza Deklaracji na podatek rolny, formularza Informacji w
sprawie podatku lenego, formularza Deklaracji na
podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z1993 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. N r 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568) art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 200
poz. 1682) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 71017, Nr 162 poz. 1568)
Rada Gminy Zblewo, po zaci¹gniêciu opinii Komisji Rady
Gminy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

2763
UCHWAA Nr XIII/100/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z1993 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. N r 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy w Zblewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu 1 kwintala ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2003 r. og³oszon¹ komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego G³ównego dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych kwarta³ów 2003 r. (M.P.
Nr 49 poz. 771), przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo w 2004 r.
z kwoty 34,57 z³ do kwoty 30,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
Okrela siê wzory formularzy:
1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) Deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik nr 2* do uchwa³y,
3) Informacji w sprawie podatku rolnego stanowi¹cej
za³¹cznik nr 3* do uchwa³y,
4) Deklaracji na podatek rolny stanowi¹cej za³¹cznik
nr 4* do uchwa³y,
5) Informacji w sprawie podatku lenego stanowi¹cej
za³¹cznik nr 5* do uchwa³y,
6) Deklaracji na podatek leny stanowi¹cej za³¹cznik
nr 6* do uchwa³y.
* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

2764
UCHWA£A Nr XIII/101/2003
Rady Gminy Zblewo
z dnia 27 listopada 2003 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
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Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110
poz. 1039) Rada Gminy Zblewo, po zaci¹gniêciu opinii
Komisji Rady Gminy, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od rodków transportowych w
2004 r. jak nastêpuje:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju
zawieszenia)
1) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
530,00 z³
2) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
950,00 z³
3) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie
1.050,00 z³
4) powy¿ej 12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.370,00 z³
5) powy¿ej 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.480,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu powy¿szej 18 ton (niezale¿nie od
liczby osi i rodzaju zawieszenia)
2.210,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
(niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
850,00 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.270,00 z³
4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia), z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
420,00 z³
5. Od przyczep i naczep (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju
zawieszenia) z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
1) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 18 ton
530,00 z³
2) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton
1.050,00 z³
3) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 36 ton
1.170,00 z³
6. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 15 miejsc
420,00 z³
2) od 15 do 30 miejsc
800,00 z³
3) powy¿ej 30 miejsc
1.580,00 z³
7. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy.

ca³kowitej pojazdu powy¿szej 18 ton (niezale¿nie od
liczby osi i rodzaju zawieszenia)
2.100,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
(niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
1) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
800,00 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.170,00 z³
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

2765
UCHWA£A Nr IX/71/2003
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r.
Nr 113 poz. 984) Rada Gminy w Starym Polu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê taryfê za zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie gminy Stare Pole w wysokoci 2,81 z³ netto
+ podatek VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXII/165/2001 Rady Gminy
w Starym Polu z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie
ustalenia op³at za odprowadzanie cieków.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 2 i 3 wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych ustala siê stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju
zawieszenia)
1) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
480,00 z³
2) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
850,00 z³
3) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie
950,00 z³
4) powy¿ej12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.260,00 z³
5) powy¿ej 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.370,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

2766
UCHWA£A Nr IX/72/2003
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego
podatku na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

 7305 

Poz. 2766, 2767, 2768

poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U.z 2002 r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 51, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,63 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,41 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0.17 z³
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 15,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  4,45
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, budynki i zajête pod nie grunty wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby upowszechniania kultury, kultury fizycznej, ochrony
przeciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2767
UCHWA£A Nr IX/73/2003
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 i art. 20a. ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr II/14/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 87, poz. 2094) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule uchwa³y skrela siê wyrazy  na rok 2003 
2) w § 1:
a) w pkt 1 lit. a, b, c otrzymuj¹ brzmienie:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie kwota 
620,51 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie kwota832,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton kwota 1.035,00 z³ ,
b) w pkt 3 wyrazy 1.439,20 z³  zastêpuje siê wyrazami  1.447,84 z³ ,
c) w pkt 5 wyrazy  250,00 z³. zastêpuje siê wyrazami  300,00 z³.,
d) w pkt 7 lit. a,b otrzymuj¹ brzmienie:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc kwota  630,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc kwota 
733,00 z³ .
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2768
UCHWA£A Nr IX/74/2003
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2768, 2769
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siadania psów, sposobu ustalania, poboru, terminu p³atnoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci  25,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
2. Podatek pobiera siê w wysokoci 50% stawki okrelonej w ust. 1., je¿eli okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego wyst¹pi³y w drugim pó³roczu.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa.
2. Podatek od posiadania psów pobieraj¹ inkasenci na
podstawie prowadzonych przez siebie list osób posiadaj¹cych psy.
3. Na inkasentów wyznacza siê na terenie so³ectwa:
1) Stare Pole
p. Stanis³aw D¹browski
2) Kikojty
p. Roman Dudek
3) Królewo
p. Regina ¯ó³tañska
4) Krzy¿anowo
p. Halina Piekart
5) Z³otowo
p. Genowefa Obczyñska
6) Janówka
p. Anna Grabowska
7) Kaczynos
p. Waldemar Olejnik
8) K³awki-Szaleniec
p. Tadeusz Pilecki
9) Kraszewo-Parwark
p. Wanda Przywara
10) Klecie
p. Aneta Szysz
11) Z¹browo
p. Janusz Tuleja
12) Szlagnowo
p. Jerzy Wala
4. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 20%
pobranych nale¿noci.
§3
Podatek jest p³atny bez wezwania w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu 2 tygodni od wejcia
w posiadanie psa.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2769
UCHWA£A Nr IX/75/2003
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomoci
oraz lenego w drodze inkasa.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) art. 6 ust. 12
ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200. poz. 1683
oraz z 2002 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa¿dziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
i Nr 216, poz. 1826) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, od nieruchomoci oraz lenego w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza siê na terenie so³ectwa:
1) Stare Pole
p. Stanis³aw D¹browski
2) Kikojty
p. Roman Dudek
3) Królewo
p. Regina ¯ó³tañska
4) Krzy¿anowo
p. Halina Piekart
5) Z³otowo
p. Genowefa Obczyñska
6) Janówka
p. Anna Grabowska
7) Kaczynos
p. Waldemar Olejnik
8) K³awki-Szaleniec
p. Tadeusz Pilecki
9) Kraszewo-Parwark
p. Wanda Przywara
10) Klecie
p. Aneta Szysz
11) Z¹browo
p. Janusz Tuleja
12) Szlagnowo
p.Jerzy Wala
§2
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso od zebranej kwoty
na terenie so³ectw:
1) Kikojty, K³awki-Szaleniec,Klecie, Królewo, Z³otowo,
Z¹browo, Janówka, Szlagnowo w wysokoci 3%,
2) Stare Pole  w wysokoci 4,5%,
3) Krzy¿anowo i Kaczynos -w wysokoci 7%,
4) Kraszewo- Parwark  w wysokoci 12%.
§3
Wyp³ata wynagrodzeñ, o których mowa w § 2 dokonywana bêdzie po up³ywie 30 dni od zakoñczenia kwarta³u.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr IV/32/03 Rady Gminy Stare Pole
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomoci, lenego oraz ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych w drodze inkasa
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 66, poz. 1022).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2770
UCHWA£A Nr X/3/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta
Puck.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 2 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.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki od nieruchomoci niezwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:0,45 z³.
2. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej, statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego: 4,49 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 0,15 z³.
§2
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wynosi:
1. Od budynków lub ich czêci 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 13,70 z³.
2. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych: 3,49 z³.
3. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym: 8,11 z³ .
4. Od gruntów 1 m2 powierzchni: 0,55 z³.
5. Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania i przesy³u wody oraz od budowli s³u¿¹cych
do odprowadzania i oczyszczania cieków bêd¹cych
we w³adaniu spó³ki prawa handlowego, w której gmina posiada 100% udzia³ów  1% ich wartoci.
6. Od pozosta³ych budowli 2% ich wartoci.
§3
Obni¿a siê o 50% podatek od nieruchomoci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ przez instytucje kultury.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/2/2002 Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysoko-

Przewodnicz¹cy Rady
K. Kaleta

2771
UCHWA£A Nr X/4/2003
Rady Miasta Pucka
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7
ust. 2 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.) Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki wraz z gruntem, których utrzymanie dofinansowanie jest z bud¿etu miasta,
2) budynki mieszkalne, które stanowi¹ maj¹tek gminy 
miasta Puck,
3) osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce inwestycje na
terenie miasta w zakresie turystyki i sportu o ³¹cznej
wartoci kosztorysowej powy¿ej 5 mln z³otych  zwolnienie dotyczy wy³¹cznie nieruchomoci, na której prowadzona jest inwestycja i stosuje siê do zakoñczenia
tej inwestycji.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Kaleta

2772
UCHWA£A Nr X/5/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia bazowych stawek czynszu na
dzier¿awê gruntów po³o¿onych na obszarze Miasta Puck
w 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2772
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Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r, zm.z 2002 r Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.)
Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki bazowe czynszu za dzier¿awê gruntów komunalnych po³o¿onych na obszarze miasta Puck,
wg. celów na jakie grunty zostaj¹ wydzier¿awione zgodnie z tabelami stanowi¹cymi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

dotycz¹cych stawek czynszu za dzier¿awê gruntów po³o¿onych na obszarze miasta Puck.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§2

Przewodnicz¹cy Rady
K. Kaleta

Rada Miasta upowa¿nia Burmistrza do rozpatrywania
podañ o obni¿enie czynszu dzier¿awnego po zasiêgniêciu opinii w³aciwej Komisji.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/5/2003
Rady Miasta Puck
z dnia 28 listopada 2003 r.

§3
Traci moc Uchwa³a Nr II/4/2002 Rady Miasta w Pucku z
dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia wytycznych
WYKAZ
stawek za dzier¿awê gruntów miejskich po³o¿onych
na terenie m. PUCK

Pozycja Nr 1.
Stawki netto w z³/m3 gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awionego na cele n/w w okresie ca³orocznym:

handlowo us³ugowe

sk³adowo –
przemys³owe

gara¿e

za ka¿dy m2 do 100 m2

5,80

1,25

1,75

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2
do 250 m2

2,90

1,25

1,75

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej
250 m2

1,50

1,25

1,75

Pozycja Nr 2.
Stawki w z³/m2 gruntu w stosunku rocznym wydzier¿awionego na cele:

uprawy
sadowniczo – warzywnicze

drobne uprawy
kwiatów i krzewów

tereny
rekreacji przydomowej
i ogrody ozdobne

0,18 z³.

0,22 z³.

0,35 z³.

Pozycja Nr 3.
Stawki netto w z³/m2 gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awionego na cele n/w w okresie sezonu letniego.
W przypadku pozostawienia obiektu po sezonie op³aty za grunt ponoszone s¹ zgodnie z poz. 1
niniejszego za³¹cznika  cele handlowo-us³ugowe.
za ka¿dy m2 do 2 m2
za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej2 m2 do 5 m2
za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 5 m2 do 10 m2
za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 10 m2

handlowo – us³ugowe i handel obwony
125,00 z³.
100,00 z³.
55,00 z³.
15,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Pozycja Nr 4.
Stawka sezonowa netto w z³/m2 powierzchni gruntu przyleg³ego do miejsca prowadzenia ca³orocznej dzia³alnoci gospodarczej  20,00 z³.

Pozycja Nr 5.
Stawki netto w z³/m2 powierzchni gruntu w stosunku miesiêcznym wydzier¿awionego na cele imprez widowiskowych i rozrywkowych (cyrk, weso³e miasteczka, strzelnice sportowe)  3,10 z³.

Pozycja Nr 6.
Stawka netto w z³/m2 za gruntu w stosunku miesiêcznym za grunty wydzier¿awionego pod wypo¿yczalnie sprzêtu
turystycznego, wodnego itp.
wypo¿yczalnia sprzêtu sport.
za ka¿dy m2 do 100 m2

6,00 z³.

za ka¿dy nastêpny m2 powy¿ej 100 m2

3,00 z³.

Pozycja Nr 7.
Stawka netto w z³/m2 gruntu w stosunku rocznym wydzier¿awionego na cele instalacji ujêæ wody i jej rozprowadzania: 0,05 z³.

Pozycja Nr 8.
Stawka netto w z³/m 2 gruntu w stosunku miesiêcznym
nie wymienione w tabelach od 1 do 5  2,00 z³.

Pozycja Nr 9.
Wysokoæ czynszu dzier¿awnego za grunty orne i u¿ytki zielone w kwintalach ¿yta za 1 ha gruntów
grunty orne
klasa gruntu

I

II

III A

III B

IV A

IV B

iloæ kwintali

3,8

3,5

3,1

2,6

2,1

1,6

u¿ytki zielone
klasa gruntu

I

II

III

IV

iloæ kwintali

3,8

3,1

2,4

1,8

2773
UCHWA£A Nr X/6/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psa na terenie miasta Puck.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 1, 13, 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor
Polski z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki rocznej od posiadania psów
od w³acicieli nieruchomoci i pozosta³ych mieszkañców miasta od ka¿dego psa w wysokoci: 42 z³.

2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania na rok jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2004 r.
3. Je¿eli podatnik naby³ psa po terminie okrelonym w
poprzednim ustêpie obowi¹zany jest wp³aciæ podatek
w ci¹gu dwóch tygodni od daty wejcia w posiadanie
psa, je¿eli podatku od tego psa nie wp³aci³ za dany rok
poprzedni w³aciciel.
4. Obowi¹zek podatkowy dotyczy podatku od posiadania psów, ci¹¿y on na osobach fizycznych posiadaj¹cych psy.
5. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od w³acicieli gospodarstw rolnych na terenie miasta Puck.
§2
Inkasentem podatku jest Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Ustala siê dla inkasenta 10% prowizji z ogólnej zainkasowanej kwoty.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta w Pucku Nr II/6/2002 z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
podatku od posiadania psa na terenie miasta Puck.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2773, 2774
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§4

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.

Op³aty powy¿sze pobierane bêd¹ na terenie targowisk
przez Stra¿ Miejsk¹ na podstawie kwitów opieczêtowanych przez Urz¹d Miasta w Pucku.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Kaleta

2774
UCHWA£A Nr X/7/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.

§5
1. Na targowisku miejskim obowi¹zuje regulamin porz¹dkowy stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Plan sytuacyjny targowiska miejskiego w Pucku z podzia³em na sektory i stanowiska handlowe stanowi za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§6
Traci moc uchwa³a Nr II/7/2002 Rady Miasta w Pucku z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany op³aty targowej na terenie miasta Puck.
§7

w sprawie zmiany wysokoci op³aty targowej na terenie miasta Puck.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15,
19 pkt 1 ust. a pkt 2 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.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie górnych
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(Monitor Polski z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta
Puck uchwala, co nastêpuje:

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Kaleta
Za³¹cznik Nr 1

§1
Op³atê targow¹ pobiera siê codziennie od osób fizycznych i prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na terenie ca³ego miasta Puck  na targowiskach miejskich, placach,
pla¿y, przejciach do pla¿y, posesjach prywatnych i w innych podobnych miejscach.

Regulamin porz¹dkowy
obowi¹zuj¹cy wszystkich u¿ytkowników
placu targowego w Pucku

§2

1.a. Plac targowy w Pucku obejmuje obszar od stacji
transformatorowej przy ul. Armii Wojska Polskiego
od strony zachodniej, do Placu Obroñców Wybrze¿a po stronie pó³nocnej i po³udniowej, oraz wydzielone miejsca na Placu Obroñców Wybrze¿a w granicach oznaczonych tablicami, gdzie dopuszcza siê
sprzeda¿ p³odów rolnych. W szczególnych przypadkach dopuszcza siê handel innymi artyku³ami ni¿
p³ody rolne. W okresach przedwi¹tecznych zwiêksza siê mo¿liwoæ rozszerzenia miejsc handlowych
przy Placu Obroñców Wybrze¿a.
1.b. Zezwala siê na handel przedwi¹teczny przy Placu
Obroñców Wybrze¿a w Pucku na parkingu od strony ul. Sobieskiego. W tych dniach nie ma zastosowania ograniczenie terenu dopuszczaj¹ce sprzeda¿
wy³¹cznie p³odów rolnych okrelonych w punkcie 1
a
1.c. Handel przedwi¹teczny mo¿e odbywaæ siê nie d³u¿ej ni¿ 14 dni przed nastêpuj¹cymi wiêtami:
 Wielkanocnymi,
 Wszystkich wiêtych,
 Bo¿ego Narodzenia,
1.d. W razie zainteresowania handlem przedwi¹tecznym
 Przedsiêbiorca zg³asza siê do Urzêdu Miasta Pucka celem zarezerwowania wydzielonego stanowiska.

Ustala siê stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych
wysokociach:
1) od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych
i prawnych handluj¹cych towarem sprzedawanym
z samochodu ciê¿arowego dostawczego, osinobusu, traktora, samochodu osobowego z przyczep¹ lub
sto³u ustawionego przy ww. pojedzie  33 z³,
2) od osób fizycznych i prawnych sprzedaj¹cych towar
ze sta³ych stoisk o wymiarze 2,5 mb nie zadaszonych i zadaszonych znajduj¹cych siê na targowisku.
Jeden stó³ uwa¿a siê jako jedno stanowisko  23 z³,
3) od osób fizycznych i prawnych handluj¹cych towarem ze stoisk nie zadaszonych o wymiarze 2 mb. 
21 z³,
4) od osób fizycznych i prawnych handluj¹cych towarem z rêki, toreb, koszów, stolików itp. nie przekraczaj¹cych 1 m2  5 z³,
5) Za ka¿dy nastêpny rozpoczêty metr kwadratowy ponad wymieniony w pkt od 1 do 4  7 z³.
§3
Powy¿szym op³atom targowym podlegaj¹ bez wyj¹tku wszyscy sprzedaj¹cy z chwil¹ zajêcia miejsca handlu,
bez wzglêdu na to, czy do sprzeda¿y ju¿ przyst¹pi³, czy
te¿ sprzeda¿y towarów jeszcze nie rozpocz¹³.

I. Postanowienia ogólne
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2. Osoby handluj¹ce na targowisku s¹ zobowi¹zane do
posiadania i udokumentowania uprawnieñ do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Osoby, które prowadz¹ dzia³alnoæ bez wymaganych uprawnieñ podlegaj¹ karze zgodnie z art. 60 kodeksu wykroczeñ.
3. Za korzystanie z placu targowego pobierana jest op³ata targowa ustalon¹ uchwa³¹ Rady Miasta w Pucku.
4. W sektorze B, C, D, E osoby sprzedaj¹ce swoje towary ze sto³ów, zajmuj¹ce jednoczenie miejsce handlu
poza sto³em, ponosz¹ op³aty za zajmowane ³¹cznie
metry kwadratowe.
5. Wobec istniej¹cego zakazu ruchu w obu kierunkach
na placu targowym dopuszcza siê wjazdy pojazdami
tylko w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
6. Osoby handluj¹ce na targowisku s¹ zobowi¹zane po
roz³adunku towaru niezw³ocznie wyprowadziæ pojazd
poza teren targowiska. (Czas trwania wy³adunku do
30 minut).
7. Wszyscy w³aciciele prywatnych pawilonów handlowych po przywiezieniu towaru zobowi¹zani s¹ dokonaæ roz³adunku w czasie 30 minut, a nastêpnie pojazd wyprowadziæ poza teren targowiska.
8. Osoby sprzedaj¹ce swoje towary na targowisku zobowi¹zane s¹ dbaæ o czystoæ i porz¹dek przy swoich stoiskach sprzeda¿y. Wszelkie papiery i inne opakowania np.: kartony, torby, worki i skrzynki nale¿y
wrzuciæ do stoj¹cego na targowisku zbiornika  kontenera, przeznaczonego na mieci.
9. Zabrania siê pozostawienia samochodów, przyczep,
sto³ów lub innych rzeczy przeznaczonych do handlu
na terenie targowiska miejskiego oraz miejsca wydzielonego na Placu Obroñców Wybrze¿a.
10. Ustala siê czas prowadzenia dzia³alnoci handlowej
na terenie targowiska od godz. 600 do 2000.
II. Targowisko podzielone jest na 5 sektorów:
1. SEKTOR A:
 14 stanowisk  stoisko dla samochodów  sprzeda¿
warzyw, owoców oraz art. przemys³owych i spo¿ywczych
2. SEKTOR B:
 od nr 1  16 sprzeda¿ art. spo¿ywczych i przemys³owych.
Na stoiskach od nr 9  16 zezwala siê równie¿ na
sprzeda¿ warzyw i owoców.
3. SEKTOR C:
 sto³y niezadaszone od nr 1-20  sprzeda¿ art. przemys³owych (zakaz sprzeda¿y warzyw i owoców),
 sto³y niezadaszone od nr 21-26  miejsca sprzeda¿y
przeznaczone dla ogrodników.
4. SEKTOR D:
 sto³y niezadaszone od nr 1- 4 sprzeda¿ art. przemys³owych, spo¿ywczych, kwiatów itp. (zakaz sprzeda¿y warzyw i owoców).
5. SEKTOR E:
 sto³y niezadaszone od nr 1-5 sprzeda¿ art. przemys³owych, spo¿ywczych, kwiatów itp. (zakaz sprzeda¿ warzyw i owoców).
III.Sprzeda¿y drobnych iloci warzyw i owoców z dzia³ek
i ogródków przydomowych dopuszcza siê na szczytach
sektora B, C, D i E.
IV. Cudzoziemcy mog¹ prowadziæ handel wy³¹cznie, pod

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu
zezwalaj¹cego na prowadzenie tej dzia³alnoci.
V. Zakazuje siê prowadzenia handlu na jezdniach placu
targowego.
VI. Dozwolone jest wykupienie abonamentu na rezerwacjê sta³ego miejsca handlu na okres jednego miesi¹ca. Op³ata za abonament wynosi 54 z³ miesiêcznie.
Niezale¿nie od op³aty za abonament, kupców obowi¹zuje codziennie op³ata targowa.
VII. Posiadanie abonamentu na stoisko handlowe obowi¹zuje kupca do zajêcia go:
a) do godz. 800 w okresie od 1.IV do 30.IX;
b) do godz. 9 00 w okresie od 1.X do 31.III. rano danego dnia.
Nie zajêcie stoiska do tego czasu powoduje prawo
do zajêcia go przez inn¹ dowoln¹ osobê.
VIII. Abonament na dany miesi¹c nale¿y wykupiæ w Referacie Finansowo  Bud¿etowym Urzêdu Miasta najpóniej do dnia 25  ego ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego.
IX. Nie wykupiony abonament na stoisko do tego dnia
upowa¿nia Urz¹d Miasta do sprzeda¿y go innemu kupcowi w terminie do dnia 28  ego ka¿dego miesi¹ca.
X. W przypadku wiêkszego zainteresowania danym stoiskiem wybór zostanie dokonany przez losowanie.
XI. Urz¹d Miasta zobowi¹zany jest do comiesiêcznego
wywieszania imiennej informacji o sprzedanych abonamentach na tablicy og³oszeñ na targowisku najpóniej ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego dany
miesi¹c.
XII. Odst¹pienie lub odsprzedanie abonamentu jest niedopuszczalne. Urz¹d Miasta mo¿e odst¹piæ od sprzeda¿y abonamentu osobie, która abonament miesiêczny wykupi³a a na stanowisku nie handluje powy¿ej
jednego miesi¹ca lub na przestrzeni ostatniego kwarta³u, prowadzi handel sporadycznie.

2775
UCHWA£A Nr X/9/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany wysokoci op³aty miejscowej na terenie miasta Puck.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 17 i 19, 1,
b i 2 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.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada Miasta Puck uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej na terenie miasta Puck pobieran¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w okresie od 1 lipca do
30 wrzenia 2004 r. w wysokoci: 1,23 z³.
Zwalania siê z uiszczania op³aty miejscowej dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê oraz emerytów i rencistów.

Dziennik Urzêdowy
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2. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej przez objête
ni¹ osoby powstaje z chwil¹ przybycia do miejscowoci Puck w zamiarze pozostania co najmniej przez 1
dobê w celach okrelonych w ust. 1.
3. Poboru op³aty miejscowej  zgodnie z ust. 1  dokonuj¹
a) wobec osób przebywaj¹cych na zorganizowanych
wczasach, obozach, polach namiotowych, campingach oraz innych zorganizowanych obiektach pobytu okresowego  ich kierownicy lub osoby przez
nich upowa¿nione do rejestracji pobytu okresowego i wp³acaj¹ do kasy Urzêdu miasta w ci¹gu 30 dni
od momentu rejestracji.
b) w budynkach prywatnych  w³aciciele nieruchomoci lub najemcy i wp³acaj¹ do kasy Urzêdu Miasta w
ci¹gu 30 dni od momentu rejestracji.

¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku
rolnego na rok 2003.

§2

2777

Ustala siê dla inkasentów 5% prowizji od ogólnej kwoty zainkasowanej op³aty miejscowej.
§3

UCHWA£A Nr X/11/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.

Traci moc uchwa³a Nr II/9/2002 Rady Miasta w Pucku z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany op³aty miejscowej na terenie miasta Puck.

w sprawie op³aty administracyjnej za wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pucka.

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 42 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 214, poz. 1806); art. 19 pkt 1 lit. c 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.), oraz art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
Rada Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Kaleta

2776
UCHWA£A Nr X/10/2003
Rady Miasta w Pucku
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê obliczenia podatku rolnego na rok 2004.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 6
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), komunikat Prezesa
GUS z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2003 r. (M.P. z 2003 r. Nr 49 poz. 771) Rada Miasta Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê jako podstawê obliczenia podatku rolnego na 2004 r. cenê skupu ¿yta w wysokoci 34,57 z³ za 1
kwintal.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/10/2002 Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Kaleta

§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci 80,- z³
za wypis i 80,- z³ za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pucka, jednej dzia³ki
geodezyjnej.
§2
Zwalnia siê z op³aty, okrelonej w § 1, organy administracji pañstwowej, w przypadku prowadzenia przez te
organy postêpowañ administracyjnych w których konieczne jest zebranie dowodów w postaci wyrysów i wypisów z planu miejscowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
g³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Kaleta
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2778
UCHWA£A Nr X/13/2003
Rady Miasta Puck
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej jako podstawê obliczenia podatku lenego na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 4 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz komunikatu Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 padziernika
2003 r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2003 r. (M.P. Nr 50,
poz. 787) Rada Miasta Pucka uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê jako podstawê obliczenia podatku lenego na 2004 r. cen¹ sprzeda¿y drewna w wysokoci 107,70
z³ za 1 m3.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Miasta w Pucku
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej jako podstawê obliczenia
podatku lenego na 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Kaleta

2779
UCHWA£A Nr X/14/2003
Rady Miasta Puck
z dnia 28 listopada 2003 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 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 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.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski z 2003 r. Nr 51,
poz. 804) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od
rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r.
(Dziennik Urzêdowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 83)
Rada Miasta Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu: (wyprod. po 1990 r.):
Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
528,39 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie
792,59 z³
Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie
951,11 z³
Powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1 162,46 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego bez wzglêdu na rodzaj
zawieszenia:
z 2-ma osiami
Od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
1 268,14 z³
z 3-ma osiami
Od 15 ton do mniej ni¿ 23 ton
1 479,50 z³
Od 23 ton do 26 ton w³¹cznie
1 902,21 z³
z 4-ma osiami
Od 23 ton do mniej ni¿ 29 ton
2 007,89 z³
Od 29 ton do 32 ton w³¹cznie
2 452,80 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton
1 056,78 z³
Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
1 268,14 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia o masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
z 2-ma osiami:
Od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1 585,18 z³
Od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1 690,85 z³
Od 25 ton do 40 ton w³¹cznie
1 937,76 z³
z 3-ma osiami:
Od 36 ton do 40 ton
1 902,21 z³
Powy¿ej 40 ton do 44 ton
2 548,65 z³
5. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z poj. silnikowym posiadaj¹ d.m.c. od: (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego):
Od 7 ton do 10 ton
845,43 z³
Powy¿ej 10 ton do 12 ton
1 056,78 z³
6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z poj. silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹:
z 1-dn¹ osi¹
Od 12 ton do poni¿ej 25 ton
1 056,78 z³
Od 25 ton do 28 ton
1 268,14 z³
z 2-ma osiami
Od 23 ton do poni¿ej 33 ton
1 373,82 z³
Od 33 ton do 44 ton w³¹cznie
1 699,87 z³
z 3-ma osiami
Od 36 ton do poni¿ej 38 ton
1 585,18 z³
Od 38 ton do 44 ton w³¹cznie
1 690,85 z³
7. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Od 10 do 15 miejsc
845,43 z³
Od 16 do 29 miejsc
1 268,14 z³
Od 30 i wiêcej miejsc
1 690,85 z³
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,3,5,7 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiêksza
siê i okrela w wysokoci:
1. Dla samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

Dziennik Urzêdowy
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Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
620,51 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie
898,27 z³
Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1 056,78 z³
Powy¿ej 9 ton do 12 ton
1 241,01 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹:
Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton
1 268,14 z³
Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
1 447,84 z³
3. Od przyczepy lub naczepy z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹:
Od 7 ton do 10 ton
1 056,78 z³
Od 10 ton do 12 ton
1 241,01 z³
4. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Od 10 miejsc do 15 miejsc
1 056,78 z³
Od 16 do 29 miejsc
1 447,84 z³
Od 30 i wiêcej miejsc
1 830,48 z³
§3
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
w wysokoci:
1. Dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu wyprodukowanych:
po 1990 r.

przed
1990 rokiem

Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
475,55 z³
507,26 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony
w³¹cznie
708,05 z³
760,88 z³
Powy¿ej 7,5 tony do 9 ton
w³¹cznie
856,00 z³
908,83 z³
Powy¿ej 9 ton do poni¿ej
12 ton
1 046,22 z³ 1 109,62 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ wyprodukowanego:
po 1990 r.

przed
1990 rokiem

Od 3,5 tony do poni¿ej 7 ton 951,11 z³ 1 003,94 z³
Od 7 ton do 12 ton w³¹cznie 1 141,33 z³ 1 215,30 z³
3. Od przyczepy lub naczepy z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wyprodukowanej:
po 1990 r.

przed
1990 rokiem

Od 7 ton do poni¿ej 10 ton
760,88 z³
792,59 z³
Od 10 ton do 12 ton
951,11 z³ 1 003,94 z³
4. Od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia wyprodukowanych:
po 1990 r.

przed
1990 rokiem

Od 10 do 15 miejsc
Od 16 do 29 miejsc
Od 30 i wiêcej miejsc

Poz. 2779, 2780
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760,88 z³
1 141,33 z³
1 521,77 z³

792,59 z³
1 215,30 z³
1 606,31 z³

§4
Traci moc Uchwa³a Rady Miasta Puck Nr II/5/2002 z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puck.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
K. Kaleta

2780
UCHWA£A Nr XIV/94/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci oraz wzoru informacji o nieruchomoci
i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust 6 i ust 8 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r..Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6 pkt 1
lit.a) i b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. D. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, ze
zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,52 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  15,00 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków  w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,82 z³,
5) od 1 m2 powierzchni budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele bytowe przez mieszkañców
gminy  3,00 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,
7) od 1 m2 budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug
medycznych  3,49 z³,
8) od 1 m 2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  0,63 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,41 z³,
c) rekreacyjno-wypoczynkowych  nie zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  0,31 z³,
d) pozosta³ych  w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej, statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,21 z³,
e) stanowi¹cych w³asnoæ emerytów i rencistów  0,16 z³.
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§2

§3

1. Ustala siê wzór informacji o nieruchomoci i obiektach
budowlanych sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2004 r.

§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy Stegna
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru wykazu nieruchomoci i deklaracji na podatek.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2781
UCHWA£A Nr XIV/95/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
z 2001 r. D. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) miejsca kultu religijnego i cmentarze,
2) budynek mieszkalny zwi¹zany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez osobê fizyczn¹, w którym w³aciciele gospodarstwa rolnego zamieszkuj¹ na sta³e,
3) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) dr  drogi,
4) nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹
po¿arnicz¹, sportow¹, kulturaln¹, oraz zajête na prowadzenia warsztatów terapii zajêciowej, z wyj¹tkiem
wykorzystanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
5) nieruchomoci i budowle zwi¹zane z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb ludnoci w zakresie: kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr V/35/2003 Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2782
UCHWA£A Nr XIV/96/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) oraz 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. 1591ze zm.) Rada Gminy Stegna
uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku od rodków transportowych
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  555 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  765 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 210 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton  wg
za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1 210 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1 310 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 410 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów  wg. za³¹cznika Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których
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)
 1 110 z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹  wg za³¹cznika Nr 3 do
uchwa³y,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2782
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a) mniej ni¿ 30 miejsc  810 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 510 z³,
2. Stawki podatku ustalone w ust 1 pkt 2,4 i 6 w stosunku
do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio
w za³¹czniku nr 1,2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
3. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  360 z³,
 lit. b)  560 z³,
 lit. c)  1 010 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  1 110 z³,
 lit. b)  1 210 z³,
 lit. c)  1 310 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5  1 100 z³,

d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)  620 z³,
 lit. b)  1 310 z³,
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr III/15/2002 z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych zmieniona uchwa³¹ Nr V/36/
03 Rady Gminy Stegna z dnia 31 stycznia 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku
w 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/96/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 2 uchwa³y

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa
(w z³otych)
3
Dwie osie
1260
1270
1310
1360
Trzy osie
1310
1410
1510
1610
1710
1810
Cztery osie i wiêcej
1810
1860
1910
1970
2020

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa
(w z³otych)
4
1 260
1310
1360
1410
1410
1510
1610
1710
1810
1910
1860
1920
1960
2500
2500

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/96/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 4 uchwa³y
Masa ca³kowita zespo³u pojazdów; ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczn.
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Dwie osie
1410
1460
1510
1610
Trzy osie
1760
1910

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1460
1510
1610
1950
1910
2550
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/96/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 6
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczny
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Stawka podatkowa (w z³otych)
3
Jedna o
1110
1120
1160
Dwie osie
1210
1260
1310
1360
Trzy osie
1410
1510

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa (w z³otych)
4
1120
1160
1210
1260
1310
1360
1700
1510
1610

Dziennik Urzêdowy
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 7318 

2783

§4

UCHWA£A Nr XIV/97/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 20% od zainkasowanej kwoty.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leny.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do podatku w 2004 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. roku o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór informacji o lasach na podatek leny
sk³adany przez osoby fizyczne, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adany
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spó³ki, nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz
jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
.

Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2784
UCHWA£A Nr XIV/98/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów oraz okrelenia terminu p³atnoci, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso tego podatku.
Na podstawie art. 14 pkt 1, 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 35,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny w terminie do
31 marca ka¿dego roku.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ so³tysi.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.

§5

Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2785
UCHWA£A Nr XIV/99/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, terminów p³atnoci, zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t j. z 2001 r.Dz. U. Nr 142 poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Stegna, Junoszyno, Jantar i Mikoszewo
w wysokoci:
1) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,80 z³,
b) od pozosta³ych 1,60 z³,
2) w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca i od 1 wrzenia do 15 wrzenia
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,50 z³,
b) od pozosta³ych 1,00 z³.
2. Zwalnia siê z op³aty miejscowej zorganizowane grupy
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci i ich opiekunów.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa przy zameldowaniu w terminie jednej doby po przybyciu do miejscowoci o której mowa w § 1.
§3
Inkasentami op³aty miejscowej bêd¹ osoby wskazane
przez w³acicieli orodków wczasowych i w³aciciele
kwater prywatnych, z którymi zawarte bêd¹ umowy cywilno-prawne.
§4
Ustala siê prowizjê dla inkasenta op³aty miejscowej
w wysokoci 10% kwoty zainkasowanej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2786
UCHWA£A Nr XIV/100/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, ustalenia wysokoci stawek tej op³aty i sposobu jej poboru.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) w okresie od 15.06  31.08  36,00 z³,
3) w okresie od 01.09  31.12  11,00 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
§3
Inkasentami op³aty targowej bêd¹ so³tysi.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej w
wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§5

Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada
Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2004 r.

§1

2788

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez Urz¹d Gminy w Stegnie
okrelone w § 2 niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  80,00 z³,
2) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez Wójta
Gminy lub Sekretarza Gminy  15,00 z³.
§3
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w Stegnie Nr konta
83080001-550-36011-11/1.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2004 r.
Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

2787
UCHWA£A Nr XIV/101/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) Rada Gminy
Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w okresie od 01.01  14.06  11,00 z³,

Przewodnicz¹ca Rady
E. D¹bska

UCHWA£A Nr XIII/66/2003
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok.
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 z pón.zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84; zmiana  Dz. U.
Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni  0,50 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni 
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2
powierzchni  0,10 z³,
d) letniskowych  od 1 m2 powierzchni  0,20 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,50 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,11 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,49 z³,
e) pozosta³ych:
 budynków rekreacji indywidualnej i pozosta³ych
budynków usytuowanych na terenach budownictwa letniskowego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,82 z³,
 pozosta³ych budynków nie wymienionych w pkt
2, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,98 z³.
3. od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 wymienionej wy¿ej
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r.: Nr 94, poz. 431 z pón.zm.), oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2

Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla inkasentów
podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w wysokoci 7% od zainkasowanej kwoty podatków.

Wysokoæ podatku od nieruchomoci od budynków
letniskowych zamieszkanych na sta³e przez w³acicieli
tych budynków okrela siê wed³ug stawki okrelonej w §
1 pkt 2 lit. a), a wysokoæ stawki za 1m2 powierzchni gruntów jak pozosta³ych, okrelonej w § 1 pkt 1 lit. c).

§1
Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego nale¿nego od osób fizycznych, bêd¹cych posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci w drodze inkasa.
§2
Inkasentami podatków wymienionych w § 1, okrela
siê so³tysów so³ectw gminy Dziemiany.
§3

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5

§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 powo³anej na wstêpie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
 budynki i grunty bêd¹ce w zarz¹dzie gminy, za wyj¹tkiem budynków i gruntów lub czêci tych budynków i gruntów wydzier¿awionych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej,
 grunty prywatne zajête na drogi, pod którymi przebiegaj¹ kolektory sanitarne,
 grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych
i lenych osób fizycznych, sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych i gruntach lenych, jak i niesklasyfikowane, s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej i lenej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2789
UCHWA£A Nr XIII/67/2003
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego
i lenego, nale¿nych od osób fizycznych.
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 z pón.zm.). art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r.: Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), art. 6 b ustawy

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego, nale¿nych od
osób fizycznych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 90,
poz. 2215).
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2790
UCHWA£A Nr XIII/68/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe na rok 2004 r.
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 z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zmiana  Dz. U. Nr 200, poz. 1683
i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) oraz pkt 5 lit. d obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. N 51, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w Gminie Dziemiany:
a) za sporz¹dzenie testamentu danej osoby:
 w Urzêdzie Gminy  50,00 z³,
 poza siedzib¹ Urzêdu Gminy  80,00 z³,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce w kasie
Urzêdu Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy w
Dziemianach.

zak³adów, b¹d jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy,
b) od innych osób, osoba, z któr¹ Wójt Gminy w Dziemianach zawrze umowê o dokonywanie poboru
op³aty miejscowej.
5. Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla osób o których mowa w ust. 4 w wysokoci 7% za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
6. Podstawê ustalania wynagrodzenia prowizyjnego stanowi¹ kwoty zainkasowane osobicie przez osoby o
których mowa w § 5 ust. 4.

§3

§2

b) za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  100,00 z³,
c) za sporz¹dzenie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego  193,00 z³,
d) za warunki techniczne przy³¹czenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej  80,00 z³.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4

§3

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2791

2792

UCHWA£A Nr XIII/69/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.

UCHWA£A Nr XIII/70/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie op³aty miejscowej na rok 2004.

w sprawie op³aty targowej na rok 2004.

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 z pón.zm.). art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r.: Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r.: Nr 94, poz. 431 z pón.zm.), oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

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 z pón.zm.). art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
z 2002 r.: Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r.: Nr 94, poz. 431 z pón.zm.), oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Wysokoæ dziennej op³aty miejscowej pobieranej od
osób przebywaj¹cych okresowo od dnia 1 czerwca do
dnia 30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowoci: Dziemiany, Raduñ ustala siê w kwocie 1,60 z³.
2. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ z zamiarem pozostania tam co najmniej
przez jedn¹ dobê.
3. Op³aty miejscowej nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz od m³odzie¿y ucz¹cej siê.
4. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
a) od osób fizycznych przebywaj¹cych w orodkach
wczasowych, obozowiskach turystycznych, kempingach, polach biwakowych, polach biwakowych,
kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki obs³ugi ruchu turystycznego  kierownicy tych

1. Wysokoæ dziennej op³aty targowej pobieranej od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y na placu targowym w Dziemianach ustala siê w kwocie 10,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej dokonuje upowa¿niony przez
Wójta Gminy Dziemiany pracownik Urzêdu Gminy
wydaj¹c ka¿dorazowo odpowiednie pokwitowanie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2793, 2794, 2795
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2793
UCHWA£A Nr XIII/71/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.
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 z pón. zm.) oraz art. 13 i art. 14 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr9, poz. 84: zmiana  Dz. U. Nr 200, poz. 1683
i z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840) oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawki podatku od posiadania psów przez
osoby fizyczne na terenie gminy Dziemiany ustala siê od
jednego psa na kwotê 20,00 z³ rocznie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2794
UCHWA£A Nr XIII/72/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego za
grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 2001 r. z pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê minimalne stawki czynszu za dzier¿awê gruntów na 2004 r. w zale¿noci od sposobu ich u¿ytkowania:
1. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów u¿ytkowanych
na cele handlowe i ma³ej gastronomii w kwocie 0,45
z³ w stosunku miesiêcznym.
2. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów u¿ytkowanych
na cele rzemielnicze, us³ugowe w kwocie 0,45 z³ w
stosunku miesiêcznym.
3. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów u¿ytkowanych
na cele rolnicze w kwocie 0,25 z³ w stosunku rocznym.

4. Stawki za 1 m2 powierzchni gruntów u¿ytkowanych
na cele imprez widowiskowych i sportowych (cyrki,
weso³e miasteczka itp.) w kwocie 0,23.z³ + VAT za
ka¿dy dzieñ pobytu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

2795
UCHWA£A Nr XIII/74/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci odp³atnoci za us³ugi
opiekuñcze.
Na podstawie art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 5 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 614 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 7
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyznanie us³ug opiekuñczych nastêpuje  na podstawie wniosku o przyznanie takiej pomocy  w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Dziemianach. Jednoczenie w decyzji okrela siê odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze.
§2
1. Przyjmuje siê wysokoæ stawki za us³ugi opiekuñcze w
kwocie 10,00 z³ od 1 godziny us³ugi.
2. Naliczeñ odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze dokonywaæ
bêdzie Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w Dziemianach.
3. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze uiszczana jest przez
wiadczeniobiorcê do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca.
W przypadku niedokonania zap³aty udzielanie dalszych
wiadczeñ w formie us³ug opiekuñczych mo¿e zostaæ
wstrzymane.
§3
Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie wiadczeniobiorcom, których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty najni¿szej emerytury.
§4
Osoby nie spe³niaj¹ce warunku o którym mowa w § 3
zwracaj¹ wydatki za us³ugi opiekuñcze na zasadach okrelonych w poni¿szej tabeli:
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Poz. 2795, 2796, 2797
Dochód na osobê w rodzinie
(procent najni¿szej emerytury)
101 - 150
151 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
powy¿ej 500

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Wysokoæ odp³atnoci, liczona
od kosztu us³ugi w procentach
osobie samotnie
osobie
gospodaruj¹cej
w rodzinie
5
10
15
30
50
100

15
20
30
70
100
100

§5

§4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach  na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej 
upowa¿nia siê Wójta Gminy Dziemiany do dokonywania
zwolnieñ w czêci lub ca³oci z odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.

1. Inkasent z biletów op³aty targowej oraz nale¿noci z tego tytu³u rozlicza siê w kasie Urzêdu Gminy w Starym
Targu.
2. Inkasentowi wyznacza siê wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanych kwot op³aty targowej.

§6

§5

Traci moc uchwa³a Nr XXXII/157/97 Rady Gminy
w Dziemianach z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez wiadczeniobiorcê wydatków za
us³ugi opiekuñcze.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Targu

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

§6
Traci moc uchwa³a nr III/18/2002 z dnia 12.grudnia
2002 r.. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek
op³aty targowej na terenie Gminy Stary Targ.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2796
UCHWA£A Nr XIII/83/2003
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie dziennych stawek op³aty targowej, terminów
p³atnoci oraz sposobu jej poboru na rok 2004.
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 ze zm.)i art. 15,ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Rada Gminy Stary
Targ uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach w których
prowadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów,
stoiska, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych a tak¿e sprzeda¿y zwierz¹t, rodków transportowych i czêci transportowych.
§2
Stawka dzienna op³aty targowej wynosi  15,00 z³.
§3
Op³ata targowa pobierana jest bezporednio w miejscach handlu przez administratora. Dowodem uiszczenia
op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta (tzw. Bilety op³aty targowej). Bilety op³aty targowej
wydane bêd¹ inkasentom, którymi s¹ so³tysi, za pokwitowaniem przez Urz¹d Gminy w Starym Targu.

2797
UCHWA£A Nr XIII/84/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci w 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada
Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 23,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y uiciæ w ci¹gu 14 dni od dnia powstania obowi¹zku
podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy
podatku rocznego w kasie Urzêdu Gminy w Starym Targu.
§3
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2797, 2798, 2799
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do 30 czerwca 2004 r. do r¹k inkasenta w kasie Urzêdu
Gminy w Starym Targu lub na konto bankowe BS Stary
Targ: 83091052-113218-3600-11/0.
§4
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów i terminów p³atnoci
w 2003 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Targu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2798
UCHWA£A Nr XIII/85/03
Rada Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku
rolnego na rok 2004.
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 ze zm.) art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz 431 ze
zm.) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 28 padziernika 2003 r.
i og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski Nr 49 pod poz. 771 w kwocie 34,57
z³ za kwintal ¿yta, przyjmuj¹c tê wysokoæ jako podstawê
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy na 2003 r.
Wysokoæ podatku rolnego za 2004 rok wynosi;
1) 2,5q ¿yta x 34,57 z³ = 86,425 z³ za 1 ha przeliczeniowy,
2) 5q ¿yta x 34,57 z³ = 172,85 z³ za 1 ha fizyczny.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 12 grudnia 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Targu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2799
UCHWA£A Nr XIII/86/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz na
podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(Monitor Polski z 12 listopada 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada
Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZÊCI:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni u¿ytkowej  0,35 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1m² powierzchni u¿ytkowej  9,92 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1m² powierzchni u¿ytkowej  4,74 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie, udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m² powierzchni u¿ytkowej  1,26 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,10 z³.
2. OD GRUNTÓW:
a) zwi¹zany z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m² powierzchni  0,33 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 
3,41 z³,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego od 1m² powierzchni  0,05 z³,
3. Od budowli lub ich czêci (w tym równie¿ wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody od budowli
s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków)
 2%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Targu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003
rok.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2799, 2800
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683), oraz w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 padziernika
2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 51,
poz. 804) Rada Gminy w Starym Targu uchwala, co nastêpuje:
§1

2800
UCHWA£A Nr XIII/87/03
Rada Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 i 2 i art. 12 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia

1. Ustala siê wysokoæ stawek od jednego rodka transportowego na terenie Gminy Stary Targ:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
551,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
771,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
992,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu, bez
wzglêdu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie

12
15

15

12
21
25

21
25

12
25
29

25
29

1323
1400
Trzy osie
1600
1600
1600
Cztery osie i wiêcej

3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
772,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
882,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
992,00 z³

1600
1700
2452,80
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów (w tonach)
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿
Dwie osie
12
25
25
31
31
Trzy osie
12
40
40
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego)
220,00 z³

Stawka podatku (w z³otych)
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
504
965
2034
1809
2368,25

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,(z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
bez wzglêdu na liczbê osi:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2800, 2801, 2802
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Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów(w tonach)
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿
Jedna o
12
25
25
Dwie osie
12
28
28
33
33
38
38
Trzy osie
12
38
38
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1102,00 z³
b) równej lub wy¿ej ni¿ 30 miejsc
1654,00 z³
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1) autobusy powy¿ej 30 miejsc.
§3
Podatek od rodków transportowych osób fizycznych
oraz od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej uiszczany bêdzie w kasie
Urzêdu Gminy, na rachunek Urzêdu na konto nr 83091052113218-3600-11/0 prowadzone w Banku Spó³dzielczym
w Starym Targu.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Targu.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Gminy z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003 r.

Stawka podatku (w z³otych)

336
589
325
892
1356
1785
989
1345
§1

Rada Gminy w Starym Targu zwalnia z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci przeznaczone na dzia³alnoæ
kulturaln¹, sportow¹ i ochrony p.po¿arowej oraz
grunty pod tymi budynkami.
2. Nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹
gminy nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów. Zwolnienia, o których mowa w punkcie 1-2
nie dotycz¹ budynków lub ich czêci oraz gruntów,
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci na rok 2003.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Targu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2801
UCHWA£A Nr XIII/88/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n.zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada
Gminy uchwala siê co nastêpuje:

2802
UCHWA£A Nr XIII/90/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego od
gruntów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit.a oraz art. 40
ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr13, poz. 74 z pón.
zm. Rada Gminy w Starym Targu uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê czynszu dzier¿awnego za grunty orne, wydzier¿awione w kwintalach ¿yta:
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Poz. 2802, 2803
Grunty rolne
Klasa

Iloæ kwintali

I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI

4,35
3,96
3,54
3,00
2,40
1,80
1,05
0,45

q
q
q
q
q
q
q
q

Cena kwintala

34,57
34,57
34,57
34,57
34,57
34,57
34,57
34,57

§1
Czynsz dzier¿awny 1 ha

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

150,38 z³
136,90 z³
122,38 z³
103,71 z³
82,97 z³
62,23 z³
36,30 z³
15,56 z³

U¿ytki zielone
Klasa

I
II
III
IV
V
VI

Iloæ kwintali

4,35
3,54
2,79
2,01
1,05
0,39

q
q
q
q
q
q

Cena kwintala

34,57
34,57
34,57
34,57
34,57
34,57

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Czynsz dzier¿awny 1 ha

z³
z³
z³
z³
z³
z³

150,38
122,38
96,45
69,49
36,30
13,49

z³
z³
z³
z³
z³
z³

§2
Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty okrelone w
§ 1 nie dotycz¹ gruntów oddanych w dzier¿awê po przeprowadzonym przetargu.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce terminy p³atnoci czynszu dzier¿awnego:
a) za I pó³rocze do dnia 15 marca ka¿dego roku,
b) za II pó³rocze do dnia 15 wrzenia ka¿dego roku.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr VI/35/03 z dnia 13 marca 2003 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

2803
UCHWA£A Nr XIV/104/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci, podatku od posiadania psa, op³aty miejscowej i administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. zm. Dz. U. 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/w zwi¹zku z art. 5, 14, 17 i 18 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. zm. Dz. U. Nr 200
poz. 1683 z 2002 r., Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 r., Dz. U.
Nr 110 poz. 1039 z 2003 r., M.P. Nr 51 poz. 804 z 2003 r.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50 z³ od
1 m2 p.u.:
a  z podatku wy³¹cza siê strychy i piwnice.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e od
ka¿dego samodzielnego punktu, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza:
a  za powierzchniê u¿ytkow¹ do 100 m2 w³¹cznie 
17,42 z³ od 1 m2 p.u. Stosuje siê ulgê w wysokoci
50% w I i IV kwartale roku dla orodków wczasowych;
b  za powierzchniê powy¿ej 100 m2 do 1000 m2 w³¹cznie 14,00 z³ od 1 m2 p.u. Stosuje siê ulgê w wysokoci 50% w I i IV kwartale roku dla orodków wczasowych;
c  za powierzchniê powy¿ej 1000 m2  11,00 z³ od 1 m2
p.u. Stosuje siê ulgê w wysokoci 50% w I i IV
kwartale dla orodków wczasowych;
d  z podatku wy³¹cza siê zak³ady szewskie, kowalskie
i bednarskie.
3. Od budynków gospodarczych na dzia³kach budowlanych za 1 m2:
a  od osób fizycznych  2,95 z³;
b  od osób prawnych  5,82 z³.
4. Od budynków letniskowych  5,82 z³ od 1 m2 p.u.
5. Od powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  8,11 z³ od 1 m2
p.u.
6. Od powierzchni zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,49 z³ od 1 m2 p.u.
7. Od budowli  2% ich wartoci.
8. Od m2 powierzchni gruntów:
a  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,62 z³;
b  pozosta³ych:
 letniskowych  0,30 z³
 grunty pozosta³e 0,12 z³  stosuje siê ulgê w wysokoci 50% dla emerytów i rencistów
9. Od gruntów pod jeziorami  3,41 z³ od 1 ha.
§2
Zwalnia siê z podatku nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy z wy³¹czeniem nieruchomoci wydzier¿awionych i wydanych w posiadanie lub zarz¹d z wyj¹tkiem
zak³adów udzielaj¹cych wiadczenia zdrowotne.
§3
1. Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów w gminie Sierakowice w wysokoci 25 z³ od jednego posiadanego psa.
2. Podatek od posiadania psa wp³aca siê z góry na konto
Urzêdu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to
wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca od
daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego za dany rok
nie wp³aci³ poprzedni w³aciciel.
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§4
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w gminie Sierakowice, za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci
1,60 z³ od osoby fizycznej przebywaj¹cej okresowo
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach posiadaj¹cych korzystne walory krajobrazowe, w³aciwoci klimatyczne oraz
warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w: Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Lemanach, Za³akowie.
2. Za pobór op³aty miejscowej czyni siê odpowiedzialnymi osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe.
3. Ustala siê termin przekazania nale¿noci pobranej z tytu³u op³aty miejscowej na konto Urzêdu Gminy do dnia
10 nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
4. Inkasentowi za pobór op³aty miejscowej przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej op³aty.
§5
Odpowiedzialnym za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego czyni siê so³tysów oraz ustala wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§6
1. Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej w gminie Sierakowice:
a  za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej, w tym za sporz¹dzenie testamentu
 60 z³,
b  za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania terenu  150 z³.
2. Op³atê administracyjn¹ op³aca osoba zg³aszaj¹ca wniosek o sporz¹dzenie testamentu lub podjêcie czynnoci
urzêdowej w terminie 14 dni licz¹c od dnia sporz¹dzenia testamentu albo podjêcia czynnoci urzêdowej, na
konto Urzêdu Gminy w Sierakowicach.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Nr III/12/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Suchta

2804
UCHWA£A Nr XIV/105/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
wymiaru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego
i podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 6 pkt 13 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 200 poz. 1683) art. 6a pkt 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94

z 1993 r. poz. 431 ze zm.) art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku rolnego, jak w za³¹czniku Nr 1* do uchwa³y;
2. Okrela siê wzór  deklaracja na podatek rolny, jak w za³¹czniku Nr 2* do uchwa³y;
3. Okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku lenego, jak w za³¹czniku Nr 3* do uchwa³y;
4. Okrela siê wzór  deklaracja na podatek leny, jak w za³¹czniku Nr 4* do uchwa³y;
5. Okrela siê wzór  informacja w sprawie podatku od
nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 5* do uchwa³y;
6. Okrela siê wzór  deklaracja na podatek od nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 6* do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³ Nr III/13/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

2805
UCHWA£A Nr XIV/106/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 2 grudnia 2003 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 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 215 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683
z 2002 r., Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 r., Dz. U. Nr 110
poz. 1039 z 2003 r., M.P. Nr 51 poz. 804 z 2003 r.) 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
410 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
615 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
851 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.025 z³
 o liczbie osi  trzy
923 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie i trzy
2.153 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.050 z³
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.153 z³
Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jednia i dwie
1.252 z³
 o liczbie osi  trzy
1.025 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie i trzy
2.255 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.153 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.453 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
820 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.025 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.230 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.743 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.814 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.255 z³
 o liczbie osi  trzy
2.050 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.743 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
1.938 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.265 z³
 o liczbie osi  trzy
2.549 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
646 z³
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
974 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.435 z³
 o liczbie osi  dwie i trzy
1.333 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.814 z³
 o liczbie osi  trzy
1.743 z³
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna i dwie
974 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
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 o liczbie osi  jedna
1.435 z³
 o liczbie osi  dwie i trzy
1.333 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.814 z³
 o liczbie osi  trzy
1.743 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
820 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.640 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
451 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
677 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
933 z³
b) 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:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
902 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.128 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.353 z³
c) 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:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
718 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
902 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.804 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
369 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
554 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
759 z³
b) od 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:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
738 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
923 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.107 z³
c) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
738 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.476 z³
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy
i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
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twa Pomorskiego.
§5
Z dniem wejcie w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr III/14/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

2806
UCHWA£A Nr XIV/108/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej w gminie
Sierakowice oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. zm. Dz. U. 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)
w zwi¹zku z art. 15 i art. 19 ust. 1 litera a i ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. zm. Dz. U. Nr 200
poz. 1683 z 2002 r., Dz. U. Nr 96 poz. 874 z 2003 r., Dz. U.
Nr 110 poz. 1039 z 2003 r., M.P. Nr 51 poz. 804 z 2003 r.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê ka¿d¹ rodê i sobotê tygodnia dniem targowym w miejscowoci Sierakowice.
§2
Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku:
1. Przy ul. Dworcowej w Sierakowicach:
a  od sprzeda¿y z samochodu osobowego 
11,00 z³;
b  od sprzeda¿y z samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton, ci¹gnika, samochodu osobowego z przyczep¹  17,00 z³;
c  od sprzeda¿y z samochodu dostawczego o ³adownoci powy¿ej 2 ton  25,00 z³;
d  od sprzeda¿y ze sto³u targowego lub placu targowiska za 1 metr bie¿¹cy  5,00 z³;
e  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp.
 3,00 z³ od ka¿dej osoby;
f  op³ata sta³a z tytu³u rezerwacji stanowiska handlowego  20,00 z³ miesiêcznie od ka¿dego stanowiska.
2. Przy ul. Piwnej w Sierakowicach:
a  od ci¹gników i samochodów ciê¿arowych 
11,00 z³;
b  od furmanki, samochodu dostawczego i osobowego  8,00 z³;
c  od krowy, konia  7,00 z³;
d  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp. 
3,00 z³ od ka¿dej osoby.
3. Innych ni¿ wymienione w pkt 1 i 2:
a  od sprzeda¿y z samochodu osobowego  8,00 z³;

b  od sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu dostawczego o ³adownoci do 2 ton, ci¹gnika, samochodu
osobowego z przyczep¹  14,00 z³;
c  od sprzeda¿y z samochodu o ³adownoci powy¿ej
2 ton  22,00 z³;
d  od sprzeda¿y ze sto³u, placu  4,00 z³ za 1 metr bie¿¹cy;
e  od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra itp. 
3,00 z³ od ka¿dej osoby.
Je¿eli sprzeda¿ w wyznaczone dni targowe odbywaæ
siê bêdzie poza targowiskiem przy ul. Dworcowej
i Piwnej, to wysokoæ stawek op³aty targowej okrelonej w pkt 3 podwy¿sza siê o 100%.
§3
W soboty nie pobiera siê op³aty targowej w miejscach
okrelonych w § 2 pkt 1 i 2.
§4
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych, targowiskiem, o którym mowa w § 1 s¹ wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel z rêki, koszów, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§5
Op³atê targow¹ pobiera siê za ka¿dy dzieñ, w którym
dokonywana jest sprzeda¿, niezale¿nie od nale¿noci przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
§6
Od op³aty targowej zwalnia siê osoby prawne i fizyczne, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci stanowi¹cych miejsce targowe.
§7
Op³atê targow¹ i sta³¹ pobieraj¹ inkasenci wyznaczeni
przez Wójta Gminy.
§8
1. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta na targowisku
wymienionym w § 2 pkt 1 w wysokoci 15% zainkasowanej op³aty targowej i sta³ej.
2. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasenta na placach targowych wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w wysokoci
20% zainkasowanej kwoty op³aty targowej.
§9
Inkasenci op³aty targowej i sta³ej rozliczaj¹ siê z pobranych op³at raz w tygodniu  w ka¿d¹ rodê  przed
odpowiedzialnym pracownikiem Urzêdu Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§ 11
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, trac¹ moc
uchwa³y Nr XXXIV/218/01 z dnia 12 kwietnia 2001 r.
i Nr XLI/310/02 z dnia 26 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta
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§1

UCHWA£A Nr XIV/115/03
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 2 grudnia 2003 r.

W § 1 pkt 9 uchwa³y Nr XI/73/03 z dnia 10 wrzenia
2003 r. otrzymuje brzmienie:
ulica Gryfa Kaszubskiego  dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/4, 462, 482/2  zaczynaj¹ca siê
od posesji p. Kamiñskiego Lecha i miêdzy posesjami
p. Miros³awa Miotk i p. Kamilii Miotk.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/73/03 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 wrzenia 2003 r. w sprawie nadania
nazw nowym ulicom we wsi Kamienica Królewska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a i art. 40 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowice.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Suchta
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