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2808
UCHWA£A Nr X/66/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18 i art. 19 pkt 1 lit.d 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. Dz. U Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r., Nr 110, poz. 1039), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz.
804) art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,41 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej:
a) od budynków lub ich czêci bezporednio s³u¿¹cych
do produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (za³. nr 1) 
13,85 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej przeznaczonych
do celów socjalnych:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (za³. nr 1)  12,12 z³.

3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  6,45 z³.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,00 z³.
5. Od budynków letniskowych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³.
6. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,48 z³.
7. Od budowli  2% ich wartoci.
8. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) od gruntów pod budynkami oraz gruntów bezporednio s³u¿¹cych do produkcji lub prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2 powierzchni
(za³. nr 1)  0,50 z³,
b) od gruntów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ s³u¿¹cych jako tereny dojazdowe, rekreacyjne  od 1 m2 powierzchni (za³. nr 1) 
0,44 z³.
9. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,38 z³.
10. Od gruntów letniskowych  od 1 m2 powierzchni 
0,30 z³.
11. Od pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  od
1 m2 powierzchni  0,08 z³.
§2
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci:
1. Budynki lub ich czêci i grunty oraz budowle, s³u¿¹ce
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dzia³alnoci: kulturalnej, przeciw po¿arowej, komunalnej, które s¹ zadaniami gminy oraz s¹ finansowane z
bud¿etu gminy Kaliska.
2. Budynki lub ich czêci i grunty oraz budowle, s³u¿¹ce
dzia³alnoci kulturalnej w oparciu o ustawê z dnia
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
3. Grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych za wyj¹tkiem dróg zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW:
§3
Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego
posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci
20,00 z³.
§4
Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa, osoby powy¿ej 60 r. ¿ycia, prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuj¹ce siê z renty lub emerytury.
§5
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry, bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca 2004 r. za porednictwem so³tysa lub w kasie Banku Spó³dzielczego
na rachunek Urzêdu Gminy.

2. Budynki lub ich czêci zwi¹zane dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena
a.) Budynki lub ich
- hale produkcyjne,
czêci bezporednio
warsztaty,
s³u¿¹ce do produkcji
magazyny,
lub prowadzenia
biura,
dzia³alnoci
gara¿e,
gospodarczej
suszarnie
a.) Budynki lub ich
czêci zwi¹zane
z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej i
przeznaczone do
celów socjalnych

szatnie,
sto³ówki,
kuchnie,
korytarze,
³azienki,
natryski,
WC,
kot³ownie,
sk³ady opa³u,
przeznaczenie w/w
pomieszczeñ musi byæ
zgodne z przepisami
BHP

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
III. OP£ATY LOKALNE:
§6

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, wójta, je¿eli czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej w
wysokoci:
1. Za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska. 30,00 z³.
§7
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at lokalnych na rok 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/66/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych
8. Grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena
a) Grunty pod budynkami - grunty pod budynkami,
oraz grunty bezporednio
- grunty bezporednio s³u¿.
s³u¿¹ce do produkcji lub
do produkcji lub prowadz.
prowadzenia dzia³alnoci
dzia³alnoci gospodarczej,
gospodarczej
- place magazynowe,
- place sk³adowe, place
manewrowe
b) Grunty zwi¹zane z
drogi dojazdowe,
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ parkingi,
gospodarcz¹ s³u¿¹ce jako
zieleñce,
tereny dojazdowe, rekrea- skwery,
cyjne
tereny rekreacyjne,
grunty w w/w rodzajach
•
musz¹ byæ wyranie
oddzielone poprzez
okrawê¿nikowanie,
oznaczenie p³otkami lub
inaczej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr X/67/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806,z2003 r. Nr 80., poz. 717, 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. Dz. U Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r.,Nr 110, poz. 1039) Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (Monitor Polski 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. Rada
Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,3 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
450,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz
pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu
na wiek pojazdu  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz
pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu
na wiek pojazdu  700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
850,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz
pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu
na wiek pojazdu  800,00 z³,
d) od 12 ton i poni¿ej 13 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.000,00 z³,
e) od 13 ton i poni¿ej 14 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.200,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.250,00 z³,
f) od 14 ton i poni¿ej 15 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej

Poz. 2809

 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.300,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.400,00 z³,
g) od 15 ton i poni¿ej 17 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.550,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.600,00 z³,
h) od 17 ton i poni¿ej 19 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.650,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.680,00 z³,
i) od 19 ton i poni¿ej 21 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.730,00 z³,
j) od 21 ton i poni¿ej 23 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.750,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.780,00 z³,
k) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  do trzy w³¹cznie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.800,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.830,00 z³,
l) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  do trzy w³¹cznie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.850,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.880,00 z³,
m) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  cztery i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.930,00 z³,
n) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  cztery i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  1.950,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.980,00 z³,
o) od 27 ton i poni¿ej 29 ton o liczbie osi  dwa i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne  2.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
2.030,00 z³,
p) od 29 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  dwa i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.050,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
2.452,80 z³,
q) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton o liczbie osi  dwa
i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.100,00 z³,
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 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
2.452,80 z³,
2. 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 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz
pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu
na wiek pojazdu  700,00 z³,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.250,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.750,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.600,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.800,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.650,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.800,00 z³,
e) od 31 ton i do 36 ton w³¹cznie o liczbie osi  dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.937,76 z³,
f) od 31 ton i do 36 ton w³¹cznie o liczbie osi  trzy
i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.750,00 z³,
g) powy¿ej 36 ton i poni¿ej 40 ton o liczbie osi  dwie
i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.950,00 z³,
h) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie osi  dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
2.250,00 z³,
i) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
2.548,65 z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹: (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
350,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1994 r. 
300,00 z³,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  jedna i dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  400,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
430,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  jedna i dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  450,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
480,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  jedna i dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  500,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
600,00 z³,
e) od 12 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
950,00 z³,
f) od 28 ton i poni¿ej 33 ton o liczbie osi  jedna i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  800,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
950,00 z³,
g) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  jedna i dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.300,00 z³,
h) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton o liczbie osi  jedna
i dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.300,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.700,00 z³,
i) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.100,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.250,00 z³,
j) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.400,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.600,00 z³,
4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
700,00 z³,
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz
pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu
na wiek pojazdu  650,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
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 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1994 r. 
1.400,00 z³,
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1994 r. oraz pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu  1.350,00 z³.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin
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2811
UCHWA£A Nr X/69/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dot. podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,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) art. 6a ust.
11, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z.1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm. z 1994 r. Dz. U
Nr 1, poz. 3,zm.z 1996 r. Dz. U Nr 91 poz. 409, zm. z 1997 r.
Dz. U. Nr 43 poz. 272, Dz. U Nr 137 poz. 926, zm. z 1998 r.
Dz. U. Nr 108 poz. 681, zm. z 2001 r. Dz. U Nr 81 poz. 875,
zm. z 2002 r. Dz. U 200 poz. 1680), z 2003 r. Dz. U. Nr 110
poz. 1039) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1

2810
UCHWA£A Nr X/68/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dot. podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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), art. 6 ust. 13,
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. Dz. U
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.,Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla
osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y).
2. Deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2* do
uchwa³y).
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

Okrela siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y).
2. Deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y).
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

2812
UCHWA£A Nr X/70/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dot. podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,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.oku Nr 80 poz. 717) art. 6 ust. 9,
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 216
poz. 1826) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
* Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.
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1. Informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y).
2. Deklaracji na podatek leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y).
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

2813

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy Kaliska i za³atwia
czynnoci z tym zwi¹zane.
§5
Ustala siê wynagrodzenie inkasenta w wysokoci 30%
zainkasowanej op³aty targowej.
§6
Za podzia³ stanowisk i porz¹dek odpowiedzialny jest
pracownik upowa¿niony do pobierania op³at.
§7
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr II/17/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

UCHWA£A Nr X/74/2003
Rady Gminy Kaliska
z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokoci dziennej op³aty targowej w roku
2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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) art. 15, art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 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 110, poz. 1039) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki dziennej op³aty targowej
w wysokoci 20,00 z³ od stanowiska.
2. Ustala siê zni¿kê w wysokoci 50% stawki wymienionej w ust. 1 dla rolników sprzedaj¹cych p³ody rolne
wyprodukowane we w³asnym gospodarstwie rolnym.
§2
Za stanowisko sprzeda¿y przyjmuje siê zajêcie powierzchni do 10 m2.
§3
1. Obowi¹zek uiszczania op³aty targowej okrelonej w § 1
obci¹¿a osoby sprzedaj¹ce na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, s¹ wszelkie
miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrze¿eniem art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.

* Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.

2814
UCHWA£A Nr XIV/450/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie 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. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 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. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujecisko  rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
 od po³udnia  po³udniow¹ granic¹ rezerwy terenowej (wraz z terenami zieleni izolacyjnej wzd³u¿ trasy) pod projektowan¹ ulicê Pó³nocn¹,
 od zachodu  przebiegiem gazoci¹gu redniego cinienia,
 od pó³nocy  ulic¹ Warszawsk¹,
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62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
82  drogi i ulice zbiorcze .
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg
81, 82.

 granic¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko I.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 15 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.

§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
 intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa
odniesienia

Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

5

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 1,2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2 pow.
sprzeda¿y

MIN 25

1000 m2
pow. ca³kowitej

MIN 25

6.
7.
8.

Targowiska, hale targowe
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9.

Restauracje, kawiarnie, bary

10.

Biura, urzêdy, poczty, banki

11.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

12.

Kocio³y, kaplice

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry

15.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

19.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

20.
21.

100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16 + 0,3 m.p. dla autokaru
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5

1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 1,5

10 studentów

MIN 1,5

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

22.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

23.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

24.

Rzemios³o us³ugowe

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 3

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej

1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej
ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy -maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 10,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Warszawskiej poza planem,
ul. Bia³ostockiej 008-81, dopuszcza siê ograniczone
dojazdy z ulicy zbiorczej 007-82 w przypadku braku
mo¿liwoci dojazdu z ulic Warszawskiej i 008-81 pod
warunkiem, ¿e wjazdy bramowe bêd¹ oddalone od
siebie na odleg³oæ min 45 m

Dziennik Urzêdowy
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze po³o¿onym w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) jak
na rysunku planu minimum 70% pow. nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na
pozosta³ym obszarze  50%,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia,
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie co najmniej jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji z ulic¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ko³owej
ulicy zbiorczej 007-82,
2) przy zachodniej granicy (poza planem) istniej¹cy
gazoci¹g redniego cinienia.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min. 30o maks. 45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej

1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 2,66 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Poz. 2814

zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
zabudowa wielorodzinna przy ul. Lubelskiej na dz.nr
159/11
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 10,0 m; maks. 8,0 m
w granicach historycznego gospodarstwa,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%;
maks. 10% w granicach historycznego gospodarstwa,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Warszawskiej poza planem, ul.
Bia³ostockiej 008-81, ul. Lubelskiej 009-81, ul. £ódzkiej 010-81, w przypadku braku mo¿liwoci dojazdu z w/w ulic dopuszcza siê ograniczone dojazdy z
ulicy zbiorczej 007-82 pod warunkiem, ¿e wjazdy
bramowe bêd¹ oddalone od siebie na odleg³oæ
min 45m,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) zachowanie starodrzewu
2) obiekty o wartociach kulturowych zaznaczone na
rysunku planu do adaptacji z zachowaniem bry³y
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze po³o¿onym w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) jak
na rysunku planu minimum 70% pow. nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na
pozosta³ym obszarze -50%
2) zachowanie i pielêgnacja istniej¹cego drzewostanu, w tym starodrzewu dêbów
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie co najmniej jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji z ulic¹

Poz. 2814
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12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ko³owej ulicy zbiorczej 007-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min. 30o maks. 45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 3,59 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, obiekty
handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
zabudowa szeregowa przy ul. Zakoniczyñskiej
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2
3) wysokoæ zabudowy  maks. 10,0 m
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku planu, wzd³u¿ ulicy 007-82 nieprzekraczalne dla zabudowy mieszkaniowej
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. £ódzkiej 010-81, ul. Kieleckiej
011-81, ul. Warszawskiej poza planem, ul. Zakoniczyñskiej 015-81
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) obiekty o wartociach kulturowych zaznaczone na
rys. planu do adaptacji z zachowaniem bry³y
2) zachowanie starodrzewu
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na obszarze po³o¿onym w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) jak
na rysunku planu minimum 70% pow. nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹, na
pozosta³ych 50%
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
3) zachowanie i pielêgnacja istniej¹cego drzewostanu, w tym cennego starodrzewu dêbów i odmiany
purpurowej buka zwyczajnego
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie co najmniej jednego rzêdu drzew wzd³u¿
granicy posesji z ulic¹
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
po³udniowo-zachodni fragment terenu znajduje siê w
zasiêgu uci¹¿liwoci ko³owej ulicy zbiorczej 007-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min 30º maks. 45º
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,67 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa
zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 500 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 10 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Warszawskiej poza planem, ul
£ódzkiej 010-81, ul. Kieleckiej 011-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
obiekty o wartociach kulturowych zaznaczone na rys.
planu do adaptacji z zachowaniem bry³y
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) min 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
na powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym 20%
pod zadrzewienia,
2) zachowanie i pielêgnacja istniej¹cego drzewostanu,
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do ulic obowi¹zuje nasadzenie jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min 30o maks. 45o,

Poz. 2814

2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ul. Warszawskiej poza planem,
ul. Kieleckiej 011-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) zachowanie starodrzewu,
2) zakaz zabudowy (teren dawnego nawsia).
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie, pielêgnacja istniej¹cych zadrzewieñ,
2) wprowadzenie nowych drzew uzupe³niaj¹cych istniej¹ce szpalery.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) zachowanie po³¹czenia pieszo-jezdnego pomiêdzy ulicami Warszawsk¹ i Kieleck¹,
b) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sportowych
i rekreacyjnych (boisko itp.),
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 1,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna, zbiornik wodny
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ul. Warszawskiej poza planem,
ul. Lubelskiej 009-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
zachowanie starodrzewu
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie i pielêgnacja istniej¹cego drzewostanu,
2) oczyszczenie zbiornika wodnego, umocnienie brzegów surowcem naturalnym,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: istniej¹cy zbiornik wodny
nale¿y w³¹czyæ w uk³ad kanalizacji deszczowej jako
zbiornik retencyjny,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 2,85 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ULICA ZBIORCZA Z2/2. Dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu
Trasa tramwajowa, trasa rowerowa zbiorcza. Chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 50,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
3) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy zapewniæ miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym o szerokoci min 15,8 m,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) cie¿ka (droga) rowerowa dwustronna dwukierunkowa odseparowana od jezdni pasem dziel¹cym zieleni o szerokoci min 3,5 m,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Now¹ £ódzk¹ (poza planem)
o geometrii skrzy¿owania z wysp¹ centraln¹,
c) zadrzewienie w formie alei.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Bia³ostocka ULICA LOKALNA L 1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Lubelska. CI¥G PIESZO-JEZDNY (DOJAZD)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 5,5m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
2) zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszczenie wycinki w wyj¹tkowych wypadkach (zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu, niezbêdne ciêcia sanitarne).

8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê prowadzenie ruchu pieszego i ko³owego w przestrzeni jednej jezdni
(pieszo-jezdnia).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. £ódzka ULICA LOKALNA L1/2
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) bezwzglêdne zachowanie istniej¹cego drzewostanu w s¹siedztwie zbiornika wodnego.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê uzupe³nienie szpaleru drzew wzd³u¿
zbiornika wodnego,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ zbiorcz¹ 007-82 skanalizowane, dopuszcza siê chodnik jednostronny o
szerokoci uwzglêdniaj¹cej ruch pieszy do przystanków tramwajowych i autobusowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
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2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Kielecka CI¥G PIESZO-JEZDNY (DOJAZD)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 6,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) bezwzglêdne zachowanie starodrzewu, maksymalne zachowanie pozosta³ego drzewostanu z uzupe³nieniem szpaleru wzd³u¿ terenu 005-62,
3) dopuszcza siê wycinkê drzew w wyj¹tkowych wypadkach (zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu, niezbêdne ciêcia sanitarne).
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) dopuszcza siê dojazdy tylko dla obs³ugi terenów
przyleg³ych do ulicy
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê prowadzenie ruchu pieszego i ko³owego w przestrzeni jednej jezdni (pieszo-jezdnia).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,81 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 23 Wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 6,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
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8. PARKINGI
Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych, gara¿y
i parkingów osiedlowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd spoza granicy planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ ulicy zbiorczej 007-82
2) minimum 40% powierzchni terenu nale¿y przeznaczyæ na powierzchniê biologicznie czynn¹.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) magistrala wodoci¹gowa, sieæ ciep³ownicza, przy
zachodniej granicy (poza planem) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia,
2) teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 007-82.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) teren nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ osiedlow¹ z urz¹dzeniami sportowymi/boiska, korty
itp.,/i rekreacyjnymi,
b) zapewniæ s³u¿ebnoæ dojazdu do istniej¹cej stacji transformatorowej,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) od magistrali wodoci¹gowej 400mm nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy o 5m,
b) nale¿y zapewniæ dostêp technologiczny do sieci
ciep³owniczej na ca³ej d³ugoci,
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
d) teren po zachodniej stronie ul. Bia³ostockiej po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, szeregowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dopuszcza siê jeden wjazd bramowy z ulicy 007-82
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej
2) wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ ulicy zbiorczej 007-82
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy zbiorczej 007-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê przekszta³cenie istniej¹cej funkcji
mieszkaniowej na us³ugi
b) od magistrali wodoci¹gowej 400 mm nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy o 5 m
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,40 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 30% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, szeregowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Zabudowa szeregowa przy ul. Zakoniczyñskiej
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 (nie dotyczy wydzieleñ na cele infrastruktury technicznej), dla ma³ych
domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy
bliniaczej min 350 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Warszawskiej poza planem,
ulicy Zakoniczyñskiej 015-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
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12.
13.
14.

15.
16.
17.

zachowanie 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia min. 30o maks. 45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1812  UJECISKO
rejon ulic Warszawskiej i £ódzkiej
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,16 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Zakoniczyñska. ULICA DOJAZDOWA
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujecisko rejon
ulic Warszawskiej i £ódzkiej w miecie Gdañsku w skali
1: 2 000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefy ochrony konserwatorskiej,
5) obiekty o wartociach kulturowych,
6) tereny po³o¿one w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/
181/88 MRN z dnia 28 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r. poz. 150).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2815
UCHWA£A Nr XIV/454/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon ulicy Zawodników w miecie Gdañsku.
Na podstawie 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. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 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. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.

Dziennik Urzêdowy
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ródmiecie rejon ulicy Zawodników w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar 12,7 ha, jak na rysunku
planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 006) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
6) zieleñ z zakresu strefy 64.
41  strefa produkcyjno-us³ugowa. Wszelka dzia³alnoæ
gospodarcza produkcyjno-us³ugowa z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
wietle przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla rodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
7) zieleñ z zakresu strefy 64.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
62  zieleñ urz¹dzona  tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoci, np.: parki, zieleñce,
ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej

80% powierzchni zagospodarowuje siê jako powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe.
83  ulice g³ówne, ulice g³ówne przyspieszone.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,
4) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,
a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych i ci¹gów ³¹cz¹cych, które zapewniaj¹ zachowanie w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
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Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1
1.
2.
3.

2
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Obiekty handlowe o pow.
sprzeda¿owej do 2000 m2
Targowiska, hale targowe
Restauracje, kawiarnie, bary
Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Kocio³y, kaplice
Domy parafialne, domy kultury
Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

3
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

Strefa B
Obszar intensywnej zabudowy
ródmiejskiej
Strefa ograniczonego
parkowania
4
1,2 ± 10%
MAX 6
1,2

1000 m2 pow. sprzeda¿owej

MAX 25

1000 m pow. ca³kowitej
100 miejsc konsumpcyjnych
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1000 m2 pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MAX 25
MAX 24
MAX 30

100 miejsc siedz¹cych

MAX 16

1000 m pow. u¿ytkowej

MAX 20

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

2

MAX 30
MAX 6
MAX 8
MAX 22

13.

Obiekty muzealne i wystawowe

14.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

15.

Rzemios³o us³ugowe

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 2

16.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

100 m2 pow. u¿ytkowej

MAX 10

100m2 terenu
zagospodarowanego

MAX 2

1 kort

MAX 2

1 dystrybutor
1 obiekt handlowy

MAX 2*
MAX 8
* stanowiska dla oczekuj¹cych

17.

K¹pieliska

18.

Korty tenisowe
(bez miejsc dla widzów)

19.

Stacje paliw

10 studentów

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,

MAX 1,5

4) wielkoæ dzia³ki nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy  budynki wolnostoj¹ce,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  dojazd od ulicy Sadowej
(poza granicami opracowania),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej,
2) zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
1. wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi
i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego przeprowadzenia ratowniczych badañ
archeologicznych,
2. przy realizacji wszelkich wykopów, zwi¹zanych
z realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór
archeologiczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie istniej¹cego drzewostanu (obsadzeñ g³ogowych, jesionowych), wycinka ograniczona do ciêæ
sanitarnych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren o wysokim poziomie wód gruntowych i trudnych warunkach geologiczno  in¿ynierskich.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska,
2) obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Zakaz lokalizacji noników reklamowych poza nonikami na budynkach i budowlach przewidzianych
w pierwotnych projektach budowlanych tych obiektów.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Dla projektowanych obiektów na fundamentach a w
szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych
obiektów w s¹siedztwie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 7,29 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi.

Poz. 2815

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, dla terenu oznaczonego na rysunku
planu jako us³ugi sportu, rekreacji i turystyki wy³¹cza
siê pozosta³e us³ugi ze strefy.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 1,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: na terenie OSTAB  70%, na pozosta³ym terenie  20%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
na terenie OSTAB  20%, na pozosta³ym terenie 
70%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ul. Zawodników (00681) i ul. Sadowej (poza granicami opracowania),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) ustala siê wymóg zró¿nicowania wysokociowego budynków oraz rozbicia bry³ i elewacji; nie
dopuszcza siê zwartej bry³owo, wielkokubaturowej zabudowy,
b) elewacje nowych obiektów winny byæ wykoñczone za pomoc¹ tradycyjnych materia³ów budowlanych,
c) nowe obiekty w rejonie wejcia na stadion nie
mog¹ zdominowaæ bramy stadionu.
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
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a) wszelkie prace ziemne zwi¹zane z g³êbokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (fundamenty pod
budynki i budowle) wymagaj¹ wyprzedzaj¹cego
przeprowadzenia ratowniczych badañ archeologicznych,
b) przy realizacji wszelkich wykopów, zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury wymagany jest nadzór archeologiczny.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) fragment terenu po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
(OSTAB),
2) zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej (z wy³¹czeniem drzew owocowych)  wycinka ograniczona
do ciêæ sanitarnych,
3) w pó³nocnej czêci terenu (do obszaru oznaczonego na rysunku planu jako terenu us³ug sportu, rekreacji i turystyki) obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoci ulicy
Podwale Przedmiejskie nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) teren o wysokim poziomie wód gruntowych i trudnych warunkach geologiczno  in¿ynierskich,
2) fragment terenu wzd³u¿ trasy Podwale Przedmiejskie (005-83) po³o¿ony w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej tej ulicy,
3) istniej¹cy ruroci¹g t³oczny sanitarny f 1200 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska,
2) fragment terenu po³o¿ony w obrêbie obszaru uznanego za pomnik historii,
3) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego,
4) obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) w pasie o szerokoci 50 m od linii brzegowej ustala siê zakaz zabudowy a dla obiektów istniej¹cych
zakaz nadbudowy z wyj¹tkiem stadionu,
2) zakaz lokalizacji noników reklamowych poza nonikami na budynkach i budowlach przewidzianych
w pierwotnych projektach budowlanych tych
obiektów,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) zakaz zabudowy, trwa³ego grodzenia i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w odleg³oci 5,0 m od oznaczonego
na rysunku planu ruroci¹gu t³ocznego sanitarnego
f 1200 mm,
4) na terenie po³o¿onym w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie
(OSTAB) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê szpitali i domów opieki spo³ecznej oraz budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) dla projektowanych obiektów na fundamentach a
w szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê
wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych obiektów w s¹siedztwie,
2) zaleca siê kszta³towanie zabudowy w sposób umo¿liwiaj¹cy przewietrzanie terenu,
3) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 62
Zieleñ urz¹dzona.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  odprowadziæ
powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
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6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do
rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej,
2) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  wszelkie
prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego; w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych przeprowadziæ odpowiednie badania ratunkowe.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
teren po³o¿ony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹cy ruroci¹g t³oczny sanitarny f 1200 mm.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska,
2) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
Prawa wodnego,
3) obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych,
2) zakaz trwa³ego grodzenia i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w odleg³oci 5,0 m od oznaczonego na rysunku planu ruroci¹gu t³ocznego sanitarnego
f 1200 mm.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 2,58 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 33
Us³ugi sportu, rekreacji i turystyki.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e ze strefy.
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 1,5
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  20%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
70%,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy Zawodników (00681),
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogó³nomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury  teren objêty stref¹
ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego,
2) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  ustala siê
wymóg zró¿nicowania wysokociowego budynków oraz rozbicia bry³ i elewacji; nie dopuszcza siê
zwartej bry³owo, wielkokubaturowej zabudowy.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej (z wy³¹czeniem drzew owocowych)  wycinka ograniczona do
ciêæ sanitarnych.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
teren o wysokim poziomie wód gruntowych i trudnych warunkach geologiczno  in¿ynierskich.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
W pasie o szerokoci 50 m od linii brzegowej ustala
siê zakaz zabudowy a dla obiektów istniej¹cych dopuszcza siê nadbudowê zgodnie z warunkami okrelonymi dla strefy.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) dla projektowanych obiektów na fundamentach a
w szczególnoci budowli podziemnych zaleca siê
wykonaæ ekspertyzê geologiczno  in¿yniersk¹ i hydrogeologiczn¹ z wp³ywem na stabilnoæ istniej¹cych obiektów w s¹siedztwie,
3) zaleca siê kszta³towanie zabudowy w sposób umo¿liwiaj¹cy przewietrzanie terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 2,07 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 83
ULICA g³ówna G  Podwale Przedmiejskie.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 35 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  60 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3,5 m,
3) przekrój  dwie jezdnie o trzech pasach ruchu w ka¿dym kierunku,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  ograniczona,
5) wyposa¿enie  chodniki, trasa tramwajowa i g³ówna cie¿ka rowerowa,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury:
a) teren stanowi fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków,
b) teren znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej,
2) zasady ochrony istniej¹cych obiektów  wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) po zachodniej stronie jezdni, na styku z zabudow¹
mieszkaniow¹ realizacja w miarê potrzeby biologicznych i technicznych rodków ochrony akustycznej,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru wpisanego do
rejestru zabytków jako historyczny uk³ad urbanistyczny Miasta Gdañska,
2) teren po³o¿ony w obrêbie obszaru uznanego za pomnik historii,
3) obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia Portu Lotniczego Gdañsk  Trójmiasto.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) cie¿ka rowerowa typu: dwukierunkowa jednostronna od strony wschodniej,
2) zakaz lokalizacji i instalowania noników reklamowych.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RÓDMIECIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW
W MIECIE GDAÑSKU Nr EW. PLANU 1133
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ULICA lokalna L  Zawodników.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, minimum 12 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodnik.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Wysoki poziom wód gruntowych.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
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13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecie
rejon ulicy Zawodników w miecie Gdañsku w skali 1:
2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenów wed³ug klasyfikacji strefowej,
5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2816
UCHWA£A Nr XIV/242/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci.
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.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 1,
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, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840) po uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etu
i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê na terenie gminy Tczew wysokoæ stawek
podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,

2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,75 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  8,11 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,49 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,60 z³,
6) od budowli ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  2%,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,57 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  0,11 z³.
.
§2
Zwalnia siê na terenie gminy Tczew od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem oddanych
w posiadanie w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
2) wietlice wiejskie oraz zajête pod nimi grunty na potrzeby spo³ecznoci lokalnej z wyj¹tkiem oddanych
w posiadanie w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
3) budowle i grunty pod budowlami s³u¿¹cymi do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz budynki
lub ich czêci oraz grunty pod nimi bezporednio
zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody,
4) budynki i budowle s³u¿¹ce do przechowywania
sprzêtu rolniczego wykorzystywanego do wykonywania us³ug rolniczych w ramach dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanych z uprawami rolnymi.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr III/16/2002
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
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UCHWA£A Nr XIV/243/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 listopada 2003 r.

UCHWA£A Nr XIV/244/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych gospodarstw
rolnych, zwanych dalej u¿ytkami.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji
w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz deklaracji na podatek rolny,
od nieruchomoci oraz na podatek leny.

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.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 12 ust. 1
pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) po uzyskaniu opinii Komisji
Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W celu uzyskania zwolnienia w podatku rolnym podatnik powinien z³o¿yæ wniosek o przyznanie zwolnienia
z tytu³u wy³¹czenia z produkcji rolnej u¿ytków przed
rozpoczêciem roku podatkowego.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
a) oznaczenie dzia³ek, klas i powierzchni u¿ytków wy³¹czonych z produkcji,
b) okres wy³¹czenia u¿ytków z produkcji,
c) owiadczenie, ¿e powierzchnia u¿ytków wy³¹czonych z produkcji nie przekracza 20% ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego.
§2
1. U¿ytki przez ca³y okres ich wy³¹czenia z produkcji nie
mog¹ byæ:
1) zachwaszczone,
2) wykaszane lub wypasane,
3) przedmiotem u¿ytkowania w celu pozyskiwania po¿ytków.
2. Naruszenie warunków okrelonych w ust. 1, powoduje cofniêcie zwolnienia w ca³oci lub w czêci.
§3
Kontrole wy³¹czonych z produkcji u¿ytków gruntów
gospodarstw rolnych przeprowadza Komisja Polityki Spo³eczno  Owiatowej i Rolnictwa Rady Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegó³owych
warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych gruntów gospodarstw rolnych.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

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.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz 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 i Nr 188,
poz. 1840), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.,
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) po uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzory formularzy informacji:
1) informacji w sprawie podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego i podatku lenego stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do uchwa³y.
2. Okrela siê wzory formularzy deklaracji:
1) deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2* do uchwa³y,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik nr 3* do uchwa³y,
3) deklaracji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik
nr 4* do uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr III/19/2002
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomoci, w podatku rolnym oraz w podatku lenym.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2819
UCHWA£A Nr XIV/245/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
* Za³¹czników nr 1-4 nie publikuje siê.
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psów, terminu p³atnoci i sposobu poboru podatku na
terenie gminy Tczew.
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
i Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz art. 13,14
pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683,z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr188, poz. 1840) po zaopiniowaniu przez Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala sie stawkê podatku od posiadania psów na terenie gminy Tczew w wysokoci 35,00 z³otych rocznie od
jednego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez
wezwania do dnia 15 marca 2004 r. lub w ci¹gu jednego
miesi¹ca od nabycia psa, je¿eli podatku nie zap³aci³ poprzedni w³aciciel.
§3
1. Rejestracjê psów, obliczenie i pobór podatku od ich
posiadania prowadz¹ so³tysi.
2. Podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminie
okrelonym w § 2 lub na konto Urzêdu Gminy Tczew.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr III/14/2002 z
dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci i sposobu
poboru podatku na terenie gminy Tczew.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2820
UCHWA£A Nr XIV/252/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w gminie Tczew.
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,
pz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Dz.U z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Tczew  po
zasiêgniêciu opinii wszystkich Komisji 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  412 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  566 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  721 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 mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  886 z³,
 o liczbie osi  trzy  824 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  790 z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.339 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.236 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.655 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.339 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.030 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  900 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.648 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.442 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.452,80 z³.
4. 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  721 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  927 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.133 z³.
5. 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  1.236 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.250 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.442 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.250 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.545 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.751 z³.
6. 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  1.236 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.750 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.937,76 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.750 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
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 o liczbie osi  dwie  1.937,76 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.548,65 z³.
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyjatkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  412 z³.
8. 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  721 z³,
 o liczbie osi  dwie  650 z³,
 o liczbie osi  trzy  680 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  824 z³,
 o liczbie osi  dwie  927 z³,
 o liczbie osi  trzy  970 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.150 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.133 z³.
9. 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  824 z³,
 o liczbie osi  dwie  800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  927 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.300 z³,
 o liczbie osi  trzy  950 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.699,87 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.290 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 690 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.534 z³,
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1. pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 2000 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  462 z³,
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  616 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  771 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 771 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 977 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.183 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  462 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 mniej ni¿ 30 miejsc 720 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.594 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  362 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  516 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  671 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  621 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  827 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.033 z³,
c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  312 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  590 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.434 z³.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr III/18/2002 Rady Gminy w Tczewie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Tczew na 2003 r. oraz Uchwa³a Nr V/55/2003 z dnia
12 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/
18/2002 Rady Gminy w Tczewie z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie Tczew na 2003 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2821
UCHWA£A Nr X/71/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Cewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych
w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci/M.P. Nr 30, poz. 197) Rada Gminy
Cewice uchwala,co nastêpuje:
§1
Nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Cewice, wykaza-
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nej na planie sytuacyjnym, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1*
do niniejszej uchwa³y, nadaje siê nazwê Spacerowa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki

2822
UCHWA£A Nr X/72/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 6 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Cewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych
w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M. P. Nr 30, poz. 197) Rada Gminy
Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Cewice, wykazanej na planie sytuacyjnym, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1*
do niniejszej uchwa³y, nadaje siê nazwê S³oneczna.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki

2823
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie zadañ powiatowej biblioteki publicznej
dla powiatu wejherowskiego
zawarte w dniu 30 wrzenia 2002 r. pomiêdzy:
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w osobach:
1. Wicestarosty Wejherowskiego  Marka Panka
2. Etatowego Cz³onka Zarz¹du  Gabrieli Lisius
zwanym dalej Powierzaj¹cym, a Gmin¹ Miasta Wejherowa, reprezentowan¹ przez Zarz¹d Miasta Wejherowa w osobach:
1. Prezydenta Miasta  Krzysztofa Hildebrandta
* Za³¹czników Nr 1 nie publikuje siê.

2. Zastêpcy Prezydenta Miasta  Wojciecha Koz³owskiego
zwanym dalej Przyjmuj¹cym.
Na podstawie art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142
poz. 1591), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592), art. 19, art. 20 ust. 2, art. 20a ustawy
z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539)
oraz uchwa³y Nr XXXIV/392/02 z dnia 25 stycznia 2002 r.
Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, Uchwa³y Nr IIIk/XXXVII/
396/2002 z dnia 5 marca 2002 r. Rady Miasta Wejherowa
w sprawie wykonywania przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadañ
Powiatowej Biblioteki Publicznej strony ustalaj¹, co nastêpuje:
§1
1. Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zwanej dalej Bibliotek¹  powierza siê wykonywanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wejherowskiego.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie dzia³aj¹ca jako jednostka bud¿etowa Gminy Miasta Wejherowa zostanie przekszta³cona w instytucjê kultury, dla której organem prowadz¹cym pozostaje Gmina Miasta Wejherowa.
3. Z dniem wejcia w ¿ycie porozumienia Biblioteka przyjmuje nazwê: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.
§2
1. Na wykonanie zadañ powiatowej biblioteki publicznej,
Powierzaj¹cy zobowi¹zany jest przekazywaæ z zastrze¿eniem ust. 2, rodki finansowe w wysokoci 50% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki, z wy³¹czeniem
kosztów inwestycyjnych i remontów kapitalnych. Wysokoæ kosztów utrzymania Biblioteki ustalana bêdzie
na ka¿dy rok na podstawie rzeczywistych kosztów
utrzymania Biblioteki, pomniejszonych o darowizny
i dotacje osób trzecich w roku poprzednim, powiêkszone o prognozowany wzrost cen towarów i us³ug
oraz wskanik inflacji.
2. Od 2002 r. rodki finansowe o których mowa w ust. 1
przekazane bêd¹ w wysokoci:
 2002 r.  25.000,- z³,
 2003 r.  10% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki,
 2004 r.  20% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki,
 2005 r.  30% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki,
 2006 r.  40% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki,
 2007 r. i nastêpne  50% ca³kowitych kosztów utrzymania Biblioteki.
3. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2, za wyj¹tkiem rodków na 2002 rok, bêd¹ przekazywane miesiêcznie do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na konto Gminy
Miasta Wejherowa z przeznaczeniem dla Biblioteki, w
wysokoci 1/12 rodków przewidzianych na dany rok.
rodki na 2002 rok zostan¹ przekazane jednorazowo
na konto Urzêdu Miejskiego w Wejherowie w terminie
do dnia 15.10.2002 r.
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4. Strony porozumienia dopuszczaj¹ mo¿liwoæ zwiêkszenia rodków w ci¹gu roku w zwi¹zku ze wzrostem cen
towarów i us³ug, rozszerzeniem zakresu powierzonych
zadañ, b¹d innych uzasadnionych przyczyn.
5. Biblioteka sk³ada Zarz¹dowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych
zadañ z zasadami i terminami okrelonymi w ustawie
o finansach publicznych.
6. Na wniosek Powierzaj¹cego, Biblioteka sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu
wykonywania zadañ powiatowej biblioteki publicznej
§3
Do roku 2005 Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do stworzenia i do doprowadzenia do sprawnego funkcjonowania powiatowej, komputerowej sieci bibliotecznej, co doprowadzi do zniesienia filii Biblioteki.
§4
Mienie Biblioteki pozostaje w³asnoci¹ Przyjmuj¹cego.
Z dniem uchwalenia samodzielnej instytucji kultury  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Majkowskiego w Wejherowie, mienie to bêdzie stanowi³o w³asnoæ samodzielnej instytucji kultury. W przypadku likwidacji samodzielnej instytucji kultury maj¹tek pozosta³y po likwidacji bêdzie stanowi³ w³asnoæ Gminy
Miasta Wejherowa, za wyj¹tkiem czêci mienia nabytego
po wejciu w ¿ycie porozumienia, która zostanie podzielona proporcjonalnie do nak³adów poniesionych przez
Gminê Miasta Wejherowa i Starostwo Powiatowe w Wejherowie na utrzymanie instytucji.
§5
1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywane s¹ przez pracowników specjalnie w tym celu zatrudnionych oraz przez wybranych pracowników  specjalistów dziedzinowych, którym rozszerza siê zakresy
obowi¹zków z zakresu opieki nad powiatow¹ bibliotek¹ publiczn¹.
2. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1,
maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce wymogów kwalifikacyjnych oraz zasad zatrudniania i wynagradzania,
okrelone w odrêbnych przepisach.
3. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ biblioteki powiatowej wobec samorz¹du powiatowego ponosi Zarz¹d
Miasta Wejherowa.
4. O zmianach na stanowisku dyrektora Biblioteki, Przyjmuj¹cy informuje Powierzaj¹cego z podaniem przyczyn.
5. Rada Powiatu deleguje przedstawicieli do Rady Programowej, jako organu doradczo  opiniuj¹cego Biblioteki.
6. W sytuacjach uzasadnionych wielkoci¹ powierzonych
zadañ powiatowej biblioteki, strony porozumienia dopuszczaj¹ mo¿liwoæ powo³ania dodatkowo zastêpcy
dyrektora do spraw powiatowej biblioteki.
7. Zatrudnianie dodatkowych pracowników do wykonywania zadañ powierzonych przez Powierzaj¹cego, wymaga jego akceptacji.
§6
Wszelkie zmiany zwi¹zane z powierzaniem Bibliotece
funkcji powiatowej biblioteki publicznej na podstawie niniejszego porozumienia, zostan¹ uwzglêdnione w jej sta-

tucie, w zwi¹zku z przekszta³ceniem, o którym mowa w § 1
ust. 2.
§7
Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Biblioteki w czêci dotycz¹cej jej dzia³alnoci jako powiatowej
biblioteki publicznej.
§8
Wszelkie spory w sprawach merytorycznych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Biblioteki bêd¹ rozstrzygane przez
strony porozumienia po zasiêgniêciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§9
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron, z zachowaniem 12 miesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Wicestarosta
M. Panek
Cz³onek Zarz¹du
G. Lisiur
Skarbnik Powiatu
J. Szalska

Zarz¹d Miasta
Prezydent Miasta
K. Hildebrandt
Zastêpca Prezydenta
Miasta Wejherowa
W. Koz³owski
Skarbnik Miasta
G. Hennig

2824
UCHWA£A Nr XI/82/03
Rady Gminy w Cewicach
z dnia15 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice  uchwa³a
Rady Gminy Cewice Nr V/28/93 z dnia 19 lipca 1993 r.
dla terenu infrastruktury Miêdzygminnego Zak³adu
Unieszkodliwiania Odpadów w Oskowie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-11, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.) w celu
okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny
wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr LI/330/02 Rady Gminy w
Cewicach z dnia 17 wrzenia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice, Rada Gminy
w Cewicach uchwala zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice dotycz¹c¹ trasy infrastruktury technicznej dla Miêdzygminnego Zak³adu Unieszkodliwienia Odpadów w Oskowie:
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje czêci dzia³ek nr 67/1, 80/4, 82/3, 81/2,
86, 87, 88/1, 90, 99, 93, 98/8, 98/10, 100/3, 103, 105/4,
227/1L, 227/2 i 228L po³o¿onych w obrêbie Oskowo gmina Cewice, po po³udniowej stronie drogi wojewódzkiej
DW 212 o ³¹cznej powierzchni 7,66ha.
§2
Przedmiotem ustaleñ planu jest rezerwacja terenu pod
kolektor sanitarny wód odciekowych z wysypiska odpadów w Oskowie oraz na sieæ wodoci¹gow¹ zasilaj¹c¹
wysypisko odpadów.
§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 14 terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
a) granica uchwalenia planu,
b) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelona,
c) orientacyjny schemat przebiegu infrastruktury.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w rozdziale 2 uchwa³y,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy,
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
4) terenie  nale¿y rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
literami okrelaj¹cymi rodzaj, przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§5
1. Wyznacza siê teren pod urz¹dzenia lokalnej oczyszczalni cieków w Oskowie oznaczonej na rysunku planu
jako 10.NO.
2. Ustala siê przebieg infrastruktury technicznej  kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu dla potrzeb MZUO w Oskowie oznaczony na rysunku planu.
3. Pas techniczny infrastruktury, na terenie 05.LS obejmuje
drogê len¹ i pas o szerokoci 1m wzd³u¿ drogi.
4. Na terenach 02.ER i 06.ER. pas techniczny to pas terenu o szerokoci do 5m.
5. Na obszarze pasa technicznego obowi¹zuje zakaz zabudowy.
6. Liniê wyznaczaj¹c¹ trasê infrastruktury nale¿y traktowaæ jako orientacyjny przebieg stosownie do skali rysunku planu, dopuszcza siê korekty na etapie projektu
zagospodarowania terenu oraz tyczenia geodezyjnego.

7. Ustalenie to dotyczy równie¿ miejsc kolizji z drogami,
ciekami wodnymi oraz istniej¹cym uzbrojeniem terenu.
8. Kolektor sanitarny i wodoci¹g nie mog¹ spowodowaæ
zmiany u¿ytkowania terenów rolnych i lenych.
9. Na terenach lenych, przez które prowadzona jest trasa kolektorów wykorzystuje siê istniej¹ce przecinki
technologiczne wzd³u¿ trasy sieci energetycznej 15kV,
stanowi¹ce wg ewidencji gruntów tereny ró¿ne
(01.PT), na pozosta³ych terenach  istniej¹ce cie¿ki
lene.
10. Warunki zagospodarowania terenów lenych na czas
budowy nale¿y uzgodniæ z jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ lasem.
11. Po zakoñczeniu budowy kolektorów obowi¹zuje wymóg przeprowadzania prac rekultywacyjnych.
12. Warunki techniczne jakim winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz warunki techniczne realizacji kolektorów, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury
technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne.
13. Kolizje kolektora z urz¹dzeniami technicznymi nale¿y
rozwi¹zaæ w projekcie budowlanym w postaci przejæ
podziemnych w tym:
a) kolizje z drogami publicznymi wymagaj¹ zaprojektowania i wykonania przepustu jak dla dróg utwardzonych, niezale¿nie od aktualnego stanu dróg,
b) kolizje z istniej¹cymi urz¹dzeniami infrastruktury
technicznej takimi jak urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne wymagaj¹ zabezpieczenia zgodnie z polskimi normami,
c) kolizje z podstawowymi ciekami wodnymi wymagaj¹ pozwolenia wodno-prawnego,
d) w/wym. kolizje wymagaj¹ ponadto uzgodnienia z
zainteresowanymi stronami.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
§6
Ustalenia szczegó³owe dla przebiegu trasy kolektora
sanitarnego i wodoci¹gu przez tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
01.PT  pas techniczny w terenie lenym  o powierzchni 0,67ha  kolektor sanitarny i wodoci¹g wzd³u¿ trasy
sieci energetycznej 15 KV,
02.ER  teren upraw rolnych  o powierzchni 2,77 ha 
orientacyjny przebieg pasa technicznego wzd³u¿ drogi
powiatowej oznaczony na rysunku planu,
03.ER  teren upraw rolnych  o powierzchni 0,56 ha
04.LS  teren leny  o powierzchni 0,05 ha
05.LS  teren leny  o powierzchni 1,24 ha  orientacyjny przebieg pasa technicznego oznaczony na rysunku
planu
06.ER  teren u¿ytków zielonych  o powierzchni
1,27 ha orientacyjny przebieg pasa technicznego oznaczony na rysunku planu
07.ER  teren upraw rolnych wraz z zabudow¹ siedliskow¹  o powierzchni 0,09 ha
08.LS  teren leny  o powierzchni 0,13 ha
09.UG  teren zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej
i komercyjnej  us³ugowej, handlowej i wytwórczej  o
powierzchni 0,17ha, dla którego ustala siê nastêpuj¹ce
wskaniki kszta³towania form zabudowy:
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a) maksymalna wysokoæ zabudowy  2,5 kondygnacji,
b) dach stromy 30-510, (ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych),
c) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê,
d) jednakowa kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej,
e) kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, be¿ów, pastelowych ¿ó³ci lub ceg³y ceramicznej,
10.NO  teren istniej¹cej oczyszczalni cieków  o powierzchni 0,15 ha
11.ER  teren upraw rolnych wraz z zabudow¹ siedliskow¹  o powierzchni 0,11 ha
12.W  tereny wód p³yn¹cych  o powierzchni 0,13ha
KD.01.L  lokalna droga powiatowa  o powierzchni
0,38 ha
KD.02.D  lokalna droga gminna, dojazdowa  o powierzchni 0,41 ha
Rozdzia³ 4
Ochrona gruntów rolnych i lenych
§7
1. Na cele nierolnicze i nielene w planie przeznacza siê
1,08ha gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego o nastêpuj¹cej strukturze:
 RV  0,10 ha,
 £IV  0,16 ha,
 Ls  0,12 ha,
 Tr  0,67 ha,
 dr  0,03 ha.
2. Wymienione wy¿ej grunty rolne nie wymagaj¹ zgody
na przeznaczenie na cele nierolne i nielene. Natomiast
grunty lene (Ls) oraz tereny ró¿ne (Tr  nigdy nie uzyska³y zgody na wy³¹czenie z u¿ytkowania rolnego i lenego) wymagaj¹ zgody Ministra rodowiska, po
uprzednim uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych i wojewody.
3. Tereny ujête w planie, oznaczone jako 07.ER uzyska³y
zgodê na wy³¹czenie z u¿ytkowania rolnego i lenego
w trakcie sporz¹dzania dotychczas obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Cewice.
4. Warunki wy³¹czenia z u¿ytkowania rolnego i lenego
nale¿y okreliæ przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.
Rozdzia³ 5
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³a trac¹ moc
ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy
Cewice w dniu 19 lipca 1993 r.Nr V/28/93 (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 18 poz. 172 z dnia 18 sierpnia 1993 r.) w granicach okrelonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, w obrêbie których wprowadza
siê ustalenia niniejszej uchwa³y.
§9
Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po
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uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Cewice
S. Pa³ubicki

2825
UCHWA£A Nr XI/83/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 padziernika 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Maszewo Lêborskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu
wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom
oraz numeracji nieruchomoci (M.P. Nr 30, poz. 197) Rada
Gminy Cewice uchwala,co nastêpuje:
§1
Nowopowsta³ej ulicy na terenie wsi Maszewo Lêborskie, wykazanej na planie sytuacyjnym, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, nadaje siê nazwê Lipowa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki

2826
UCHWA£A Nr XI/88/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Na Skarpie
w Siemirowicach.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón.zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach w formie okrelonej za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2826
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Traci moc uchwa³a nr XXXII/197/2000 Rady Gminy
Cewice z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Rady Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Pa³ubicki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/88/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 15 padziernika 2003 r.
STATUT OSIEDLA NA SKARPIE
W SIEMIROWICACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut osiedla okrela zasady wspó³pracy organów
osiedla z Rad¹ Gminy, Radami So³eckimi, organizacjami
i stowarzyszeniami.
§2
Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach jest wspólnot¹
samorz¹dow¹ wszystkich mieszkañców osiedla.
§3
Osiedle nie posiada osobowoci prawnej oraz nie mo¿e
prowadziæ samodzielnej gospodarki finansowej.
§4
Osiedle na zewn¹trz reprezentowane jest przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
§5
Zadaniem Ogólnego Zebrania Mieszkañców Osiedla
jest wyra¿anie opinii w istotnych sprawach dotycz¹cych
mieszkañców osiedla wobec podmiotów wymienionych
w § 6.
§6
Zarz¹d Osiedla pracuj¹c na rzecz osiedla cile wspó³pracuje z:
1. Rad¹ Gminy Cewice i Wójtem Gminy,
3. Dowództwami Jednostek Wojskowych bazuj¹cych
w garnizonie Siemirowice,
4. Radami So³eckimi,
5. Organizacjami i stowarzyszeniami dzia³aj¹cymi na terenie osiedla.
§7
Ka¿dy mieszkaniec osiedla posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze ma prawo:

 wybieraæ Zarz¹d Osiedla,
 byæ wybranym do Zarz¹du Osiedla,
 zg³aszaæ Zarz¹dowi Osiedla wnioski maj¹ce na celu:
poprawê bezpieczeñstwa na osiedlu, poprawê warunków zamieszkiwania oraz ustalania przepisów porz¹dkowych.
§8
Uchwa³y Rady Gminy dotycz¹ce spraw osiedla, a tak¿e wszelkie informacje Zarz¹du Osiedla bêd¹ umieszczane na tablicy og³oszeñ.
II. ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA OSIEDLA
§9
Samorz¹dowymi w³adzami osiedla Na Skarpie w Siemirowicach s¹:
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców
2. Zarz¹d Osiedla
§ 10
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców swoje opinie, o których
mowa w § 5 wyra¿a w formie uchwa³.
2. Wybór i odwo³anie Zarz¹du Osiedla nale¿y do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców w celu wyboru i odwo³ania Zarz¹du Osiedla zwo³uje Rada Gminy wskazuj¹c
datê, miejsce i czas zebrania oraz wnioskodawcê w
przypadku odwo³ania Zarz¹du Osiedla.
2. O odwo³anie Zarz¹du mog¹ wystêpowaæ:
a) Rada b¹d Wójt Gminy,
b) organizacje spo³eczne i polityczne, stowarzyszenia
i inne instytucje dzia³aj¹ce na terenie osiedla.
c) mieszkañcy osiedla, których pisemny wniosek uzyska poparcie co najmniej 20 mieszkañców osiedla
potwierdzonych podpisem.
3. Uzasadnione pisemne wnioski o odwo³anie Zarz¹du
Osiedla sk³ada siê do Wójta Gminy Cewice.
4. Odwo³anie Zarz¹du Osiedla nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i bezporedniego z udzia³em co najmniej
1/5 uprawnionych mieszkañców osiedla. W tym celu
zebranie mieszkañców powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹
powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
5. Treæ uchwa³y Zebrania Mieszkañców podaje siê do
wiadomoci mieszkañców osiedla w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
Zarz¹d Osiedla ma prawo zwo³ywaæ Zebrania Mieszkañców Osiedla:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek przynajmniej 20 mieszkañców osiedla
uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu,
3) na wniosek Wójta Gminy.
O ka¿dej inicjatywie zwo³ania Zebrania Mieszkañców
Przewodnicz¹cy Zarz¹du powiadamia Wójta Gminy.
W przypadku d³ugotrwa³ej niemo¿liwoci pe³nienia
swojej funkcji przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla obowi¹zki te wykonuje jego zastêpca lub jeden z
cz³onków Zarz¹du Osiedla.
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1. Zebranie mieszkañców osiedla jest prawomocne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ przynajmniej 1/5 mieszkañców
osiedla uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu.
2. Przepisu wymienionego w ust. 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w II terminie. Drugi
termin mo¿e zostaæ wyznaczony po up³ywie 30 min.
od terminu pierwszego.
3. Uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym za wyj¹tkiem wyboru i odwo³ania Zarz¹du Osiedla.
4. Obrady Zebrania Mieszkañców prowadzi Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub w przypadku jego nieobecnoci inny cz³onek Zarz¹du Osiedla wybrany przez zebranie.
5. Z przebiegu zebrania mieszkañców Zarz¹d Osiedla jest
zobowi¹zany sporz¹dziæ protokó³ wraz z list¹ obecnoci i przyjêtymi wnioskami w 2 egzemplarzach i 1 egzemplarz przekazaæ Wójtowi Gminy.
6. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli mieszkañcy osiedla i Wójt
Gminy zostan¹ o nim powiadomieni co najmniej na 3
dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§ 14
1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarz¹d Osiedla.
2. Zarz¹d Osiedla liczy piêciu mieszkañców osiedla.
3. W sk³ad Zarz¹du Osiedla wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla,
2) Zastêpca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla,
3) trzech cz³onków Zarz¹du Osiedla.
§ 15
1. Kadencja Zarz¹du Osiedla odpowiada kadencji Rady
Gminy.
2. Termin wyborów do Zarz¹du Osiedla wyznacza Wójt
Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów osiedla sprawuj¹
organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego
statutu.
§ 16
Zarz¹d Osiedla obraduje na zebraniach organizowanych w miarê potrzeb nie rzadziej jednak ni¿ raz na 3 miesi¹ce.
§ 17
Zebrania Zarz¹du Osiedla organizuje Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na wniosek przynajmniej 2 cz³onków Zarz¹du Osiedla,
3) na wniosek Wójta Gminy.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla powiadamia Wójta Gminy o miejscu i czasie zebrania najpóniej na
trzy dni przed terminem zebrania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

gialny podejmuje poprzez g³osowanie jawne zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci przynajmniej 3 cz³onków
Zarz¹du Osiedla.
§ 20
Przyjête przez Ogólne Zebranie Mieszkañców Osiedla
opinie i wnioski w sprawach osiedla Przewodnicz¹cy Zarz¹du przekazuje wg w³aciwoci jednostkom wymienionym w § 6.
§ 21
Zarz¹d Osiedla wybiera:
 Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du,
 Zastêpcê Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla  na
wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du  zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du Osiedla w g³osowaniu jawnym.
§ 22
Do g³ównych zadañ Zarz¹du Osiedla nale¿y:
1. Opracowanie propozycji zg³oszonych przez Ogólne
Zebranie Mieszkañców.
2. Umieszczenie na tablicy informacyjnej uchwa³ Rady
Gminy dotycz¹cych osiedla.
3. Wykonywanie innych poleceñ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców Osiedla dotycz¹cych spraw osiedlowych.

2827
UCHWA£A Nr XIV/116/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
wykonanie czynnoci urzêdowych na terenie miasta
Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 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 art. 18 i art. 19 pkt 1, lit. d ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 31; zmiany: z 2002 r.
Dz. U. Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) 
Rada Miejska w Tczewie, po zasiêgniêciu opinii Komisji
Finansowo  Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ od wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w wysokoci 
96,00 z³
§2

§ 18

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3

1. Zebrania Zarz¹du Osiedla s¹ jawne.
2. Zebranie Zarz¹du Osiedla jest prawomocne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ przynajmniej 3 jej cz³onków.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

§ 19
Zebrania Zarz¹du Osiedla prowadzi Przewodnicz¹cy
Zarz¹du. Swoje decyzje Zarz¹d Osiedla, jako organ kole-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2828
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UCHWA£A Nr XIV/114/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci dla
przedsiêbiorców na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zmiany
Dz. U. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874
i Dz. U. Nr 110, poz. 1039) Rada Miejska w Tczewie po
zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedsiêbiorcy  nale¿y przez to rozumieæ osobê fizyczn¹, jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej oraz osobê prawn¹ utworzon¹ zgodnie z przepisami prawa, je¿eli jej przedmiot dzia³ania
obejmuje prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) zwolnieniu  nale¿y przez to rozumieæ pomoc publiczn¹ o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177),
3) intensywnoci  nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ wielkoæ pomocy publicznej dla poszczególnych
obszarów kraju ustalon¹ w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 padziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnoci pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).
§2
Dla przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie miasta
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce rodzaje zwolnieñ w podatku od
nieruchomoci:
a) zwolnienie od podatku przedsiêbiorców podejmuj¹cych po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹ za
wyj¹tkiem dzia³alnoci handlowej,
b) zwolnienie od podatku przedsiêbiorców, którzy zrealizuj¹ nowe inwestycje polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej za wyj¹tkiem dzia³alnoci handlowej.

podstaw¹ do udzielenia zwolnienia w wymiarze podatku.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje na
okres jednego roku licz¹c od dnia rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej, za wyj¹tkiem dzia³alnoci handlowej.
§4
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki, budowle lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej, przez podmioty, które po
wejciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y zrealizuj¹ na terenie miasta Tczewa nowe inwestycje polegaj¹ce na uruchomieniu dzia³alnoci produkcyjnej lub us³ugowej, za
wyj¹tkiem dzia³alnoci handlowej, pod warunkiem
utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie przys³uguje na okres:
1) 1 r.  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
2) 2 lat  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
3) 3 lat  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
4) 4 lat  jeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a wzrost zatrudnienia w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesiêcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzglêdnia siê tylko pracowników
zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy.
4. Zwolnienie od podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres
piêciu lat.
§5
Ze zwolnienia, o którym mowa w § 4 mo¿e równie¿
skorzystaæ przedsiêbiorca, który poszerza swoj¹ dzia³alnoæ za wyj¹tkiem dzia³alnoci handlowej. Zwolnienie z
podatku obejmuje wówczas tylko now¹ inwestycjê, tj.
nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich czêci przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§6

Rozdzia³ II
Zwolnienie z tytu³u budowy, uruchomienia
zak³adu produkcyjnego lub us³ugowego

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa
w § 4 i 5 jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê, w terminie do 2 miesiêcy od dnia oddania nowej inwestycji
do u¿ytku, dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie
warunków uprawniaj¹cych do objêcia zwolnieniem.
2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik mo¿e
wnioskowaæ zmianê okresu zwolnienia okrelonego w
§ 4 ust. 2, przy czym ³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e
przekraczaæ 4 lat.

§3

§7

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki, budowle lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej, za wyj¹tkiem dzia³alnoci
handlowej, przez podmioty podejmuj¹ce po raz pierwszy tak¹ dzia³alnoæ na terenie gminy.
2. Za nowo powsta³ych przedsiêbiorców uwa¿a siê tych,
którzy nie prowadzili dzia³alnoci na terenie miasta
Tczewa w okresie ostatnich trzech lat.
3. Zmiana firmy lub reorganizacja przedsiêbiorcy nie jest

1. Na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego w terminie
do dnia 31 stycznia podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany przed³o¿yæ informacje dotycz¹ce:
1) wielkoci poniesionych nak³adów inwestycyjnych,
2) poziomu zatrudnienia,
3) kosztów zatrudnienia pracowników,
4) wielkoci oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych lat.
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2. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okrelonego w
ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku
podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego prawa.
5. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d Miasta co do
spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres
przez jaki korzysta³ ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 s¹ zobowi¹zani
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami.
Rozdzia³ III
Postanowienia koñcowe
§8
Zwolnienia, o których mowa w § 3, 4 i 5 s¹ pomoc¹
publiczn¹, a jej udzielanie nastêpuje z uwzglêdnieniem
przepisów ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców oraz
wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeñ.
§9
Pomoc udzielana na podstawie uchwa³y, zgodnie z warunkami okrelonymi w programie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIV/115/2003 Rady Miejskiej
w Tczewie w sprawie ustalenia programów pomocowych
bêd¹cych podstaw¹ udzielania pomocy indywidualnej dla
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie miasta, nie podlega opiniowaniu w trybie art. 25 ustawy o pomocy publicznej.
§ 11
Je¿eli przedsiêbiorca spe³nia warunki z ró¿nych tytu³ów zwolnieñ okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹, udziela siê
mu tylko jednego zwolnienia, wybranego przez niego.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym
PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

2829
UCHWA£A Nr XIV/113/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie wzoru formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. w Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zmiany Dz. U. Nr 200, poz. 1683
oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874 i Dz. U. Nr 110,
poz. 1039) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. w Dz. U. Nr 94, poz. 431
z 1993 r.; zmiany z 1994 r. w Dz. U. Nr 1, poz. 3; z 1996 r.
Dz. U. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. w Dz. U. Nr 43, poz. 272
i Dz. U. Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Dz. U. Nr 108, poz. 681;
z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Dz. U. Nr 200,
poz. 1680 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 110, poz. 1039) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; zmiany w Dz. U.
Nr 216, poz. 1826) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo-Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy do sk³adania informacji
i deklaracji:
1) na podatek od nieruchomoci wg za³¹cznika Nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y*,
2) na podatek rolny wg za³¹cznika Nr 3 i 4 do niniejszej
uchwa³y*,
3) na podatek leny wg za³¹cznika Nr 5 i 6 do niniejszej
uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci,
 uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.I.2004 r. Podlega
równie¿ opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

2830
UCHWA£A Nr XIV/133/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/385/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatkach lokalnych.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.
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z 2002 r. nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIII/385/02 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatkach lokalnych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie stosuje siê, o ile wzrost
zatrudnienia nastêpuje z jednoczesn¹ redukcj¹
zatrudnienia, wystêpuj¹c¹ w ramach innej dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej na terenie
gminy Czersk przez podatnika lub udzia³owca
spó³ki podatnika, a tak¿e ich ma³¿onków, wstêpnych i zstêpnych oraz ich ma³¿onków  bez
wzglêdu na formê prawn¹ tej dzia³alnoci.
2. W § 3 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Zwolnienia z podatku od rodków transportowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie stosuje
siê, o ile wzrost zatrudnienia nastêpuje z jednoczesn¹ redukcj¹ zatrudnienia, wystêpuj¹c¹ w
ramach innej dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej na terenie gminy Czersk przez podatnika
lub udzia³owca spó³ki podatnika, a tak¿e ich ma³¿onków, wstêpnych i zstêpnych oraz ich ma³¿onków  bez wzglêdu na formê prawn¹ tej dzia³alnoci.
§2
Treci § 1 uchwa³y nie stosuje siê do podatników, którzy nabyli prawo do zwolnienia przed wejciem w ¿ycie
niniejszej uchwa³y, przez okres udzielonego im zwolnienia.
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§4
Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

2831
UCHWA£A Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 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.), art. 10 ust. 1 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.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  wg
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gników: siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  wg
za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gników: siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
powy¿ej 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego  wg za³¹cznika nr
5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego  wg za³¹cznika nr
6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu  wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 7371 

Poz. 2831

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ POWY¯EJ 3,5 T I PONI¯EJ 12 T
Dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)
od

do

1.
3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

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

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
3.
600
734
746

wyprodukowane po 1990 r.
4.
576
682
724
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊZAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 T
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.

2.

12
13
14
15

13
14
15
-

12
15
17
19
21
23
25

15
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 uznanym za
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
równowa¿ne
3.
Dwie osie
1.260
1.312
1.574
1.590
Trzy osie
1.270
1.584
1.596
1.600
1.606
2.068
2.068
Cztery osie i wiêcej
1.596
2.058
2.068
2.072
2.072

4.
1.344
1.364
1.628
1.658
1.280
1.596
1.606
1.606
1.732
2.080
2.100
1.628
2.090
2.100
2.452,80
2.452,80
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB
PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW POWY¯EJ 3,5 T I PONI¯EJ 12 T
Dopuszczalna masa ca³kowita
(w tonach)
od

do

1.
3,5

2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
3.
734

wyprodukowane po 1990 r.
4.
714
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB
PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 T
Liczba osi i dopuszczalna 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
44

40
44
-

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
3.
Dwie osie
1.370
1.380
1.500
1.600
Trzy osie
1.700
1.722,97
1.732

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1.380
1.550
1.560
1.937,76
1.770
2.548,65
2.548,65
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALNA MASÊ CA£KOWIT¥ POWY¯EJ 7 T I PONI¯EJ 12 T
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów:naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
od

do

1.
7

2.
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 r.
3.
420

wyprodukowane po 1990 r.
4.
398
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE
Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 T
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
-

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
za równowa¿ne
3.
4.
Jedna o
410
420
414
420
420
561,24
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12
23
28
33
38

23
28
33
38
-

12
38

38
-

Dwie osie
416
420
613,20
849,94
1.149,03
Trzy osie
694
942,32

418
440
849,94
1.291,07
1.699,87
942,32
1.280,68
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIV/147/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Stawka podatku (w z³otych)

Liczba miejsc
mniej ni¿
1.
30
-

równej lub
wy¿szej
2.
30

wyprodukowane do 1990 r.

wyprodukowane po 1990 r.

3.
1.400
1.596

4.
1.390
1.576

2832

2833

UCHWA£A Nr XIV/148/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 listopada 2003 r.

UCHWA£A Nr XIV/304/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIII/126/03 w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie Gminy
¯ukowo.

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. 10 ust. 1 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.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej w Czersku z
dnia 30 padziernika 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w pkt 4) stawkê podatku w wysokoci 3,56 z³ zastêpuje siê stawk¹ w wysokoci 3,49 z³,
2) w pkt 8) lit. b) stawkê podatku w wysokoci 3,48 z³
zastêpuje siê stawk¹ w wysokoci 3,41 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1
stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz 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. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz pkt 1 i pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51
poz. 804) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki roczne podatku od nieruchomoci wynosz¹
(z zastrze¿eniem § 2):
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) letniskowych  0,31 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,17 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 16,50 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) letniskowych  5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  3,80 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
W przypadku oddania do u¿ytku w 2004 r. na terenie
Gminy ¯ukowo, sfinansowanych ze rodków podatnika,
dróg publicznych, chodników, sieci wodoci¹gowej, sieci
kanalizacyjnej, gazoci¹gów, owietlenia ulicznego, obiektów hotelarskich, obiektów sportowych, stawki roczne
podatku od nieruchomoci wynosz¹:
A) gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi od 120.000,00 z³ do 240.000,00 z³.
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,54 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,90 z³ od 1 ha powierzchni,
c) letniskowych  0,26 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,44 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
 14,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,89 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2,96 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych  4,95 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  3,23 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  1,70% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
B) gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi powy¿ej 240.000,00 z³.
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,44 z³ od 1 m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,39 z³ od 1 ha powierzchni,
c) letniskowych  0,22 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,36 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
 12,19 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  5,68 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2,44 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) letniskowych  4,07 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  2,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  1,40% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2834
UCHWA£A Nr XIV/305/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
terenie Gminy ¯ukowo.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na:
a) dzia³alnoæ kulturaln¹ (w rozumieniu ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej  Dz. U. z 2001 r. Nr 13
poz. 123 ze zm.),
b) dzia³alnoæ z zakresu kultury fizycznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 ze zm.) z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej;
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2) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych;
3) nieruchomoci lub ich czêci zajête na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug
szewskich;
4) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli budynki lub ich czêci zajêto na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej po raz pierwszy na terenie Gminy ¯ukowo po dniu 1 grudnia 2003 r.  przez
okres 12 miesiêcy kalendarzowych;
5) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli budynki lub ich czêci zajêto na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej po raz pierwszy na terenie Gminy ¯ukowo w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2003 r.  przez okres brakuj¹cy do 12 miesiêcy
kalendarzowych korzystania ze zwolnienia;
6) budowle wchodz¹ce w sk³ad systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2835
UCHWA£A Nr XIV/306/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie
Gminy ¯ukowo.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z brzmieniem art. 14 pkt 1
i pkt 4 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.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039)
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.
z 2003 r. Nr 51 poz. 804) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka roczna podatku od posiadania psa wynosi 
50,30 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku psy przebywaj¹ce na terenie
Gminy ¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2836
UCHWA£A Nr XIV/307/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek rolny.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 ze zm. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 Nr 91 poz. 409,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108
poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2837
UCHWA£A Nr XIV/308/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji
o gruntach.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 ze zm. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 Nr 91 poz. 409,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108
poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§1
Okrela siê wzór formularza informacji o gruntach zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza informacji o gruntach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2838
UCHWA£A Nr XIV/309/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek leny.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) orazart. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682 ze zm. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek leny zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza deklaracji na podatek leny.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) orazart. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682 ze zm. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o lasach zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza informacji o lasach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2840
UCHWA£A Nr XIV/311/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza deklaracji na
podatek od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 13 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. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej
Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomoci.

2839

§3

UCHWA£A Nr XIV/310/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.

w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji o lasach.
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
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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2841
UCHWA£A Nr XIV/312/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 6 ust. 13 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. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1* do niniejszej Uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wzoru formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2842
UCHWA£A Nr XIV/313/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty targowej pobieranej na terenie Gminy ¯ukowo od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej.
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. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 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. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz pkt 5
lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
z 2003 r. Nr 51 poz. 804) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala,
co nastêpuje
§1
Okrela siê stawki op³aty targowej w wysokoci:
1. Na terenie gie³dy samochodowej w Chwaszczynie:
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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a) od sprzedaj¹cych rodki transportowe  5 z³ dziennie,
b) od sprzedaj¹cych artyku³y pozosta³e  5 z³ dziennie.
2. Podczas imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych (w
szczególnoci: jarmarki, festyny, koncerty plenerowe,
zawody, turnieje sportowo-rekreacyjne) organizowanych na terenie Miasta ¯ukowo w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od dokonuj¹cych sprzeda¿y (poza gastronomi¹ i piwem) z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych:
 na powierzchni do 5m2: 20 z³ dziennie,
 na powierzchni powy¿ej 5m2: 30 z³ dziennie,
b) od dokonuj¹cych sprzeda¿y artyku³ów i wyrobów
gastronomicznych  120 z³ dziennie,
c) od dokonuj¹cych sprzeda¿y wyrobów gastronomicznych i piwa oraz samego piwa  360 z³ dziennie.
3. W pozosta³ych miejscach  25 z³ dziennie.
§2
Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w którym odbywa siê sprzeda¿.
§3
Op³aty targowej nie pobiera siê na targowisku po³o¿onym na dzia³ce Nr 839/6, po³o¿onej w ¯ukowie przy
ul. 3-go Maja  w przypadku sprzeda¿y wy³¹cznie nie przetworzonych p³odów rolnych, runa lenego i zwierz¹t.
§4
1. Pobór op³aty targowej okrelonej w § 1 nastêpuje w
drodze inkasa.
2. Inkasentem op³aty targowej:
a) wymienionej w § 1 pkt 1 oraz na targowisku, o którym mowa w § 3, okrela siê Gminn¹ Spó³dzielniê
Samopomoc Ch³opska w ¯ukowie,
b) wymienionej w § 1 pkt 2 i pkt 3 (z wy³¹czeniem targowiska, o którym mowa w § 3) okrela siê Urz¹d
Gminy w ¯ukowie.
3. Wynagrodzenie za inkaso okrela siê w wysokoci:
a) dla Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w
¯ukowie  30% pobranej op³aty (w tym podatek
VAT),
b) dla Urzêdu Gminy w ¯ukowie  0% pobranej op³aty
targowej.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie op³aty targowej
pobieranej na terenie Gminy ¯ukowo od osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych
osobowoci prawnej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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§6

UCHWA£A Nr XIV/113/2003
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 27 listopada 2003 r.

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

w sprawie op³aty miejscowej 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 19 pkt 1 lit. c, 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: zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840), 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), § 1 rozporz¹dzenia Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r.
w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz.
Województwa S³upskiego Nr 12, poz. 63/, § 1 rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia
1995 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody
S³upskiego z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w którym pobiera
siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Województwa S³upskiego
Nr 29, poz. 124), za³¹cznik Nr 3 do zarz¹dzenia Nr 43/99
Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych w województwie pomorskim (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 22, poz. 70) Rada Miejska Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej w miecie Ustka.
§2
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu w wysokoci:
1) dzieci do lat 15  0,70 z³,
2) pozostali  1,50 z³.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 11%
zainkasowanej kwoty.
§4
Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej,
kieruj¹ce hotelami, motelami, pensjonatami, domami
wczasowymi, sanatoryjnymi, uzdrowiskowymi, wycieczkowymi, schroniskami, kempingami, polami biwakowymi, kwaterami prywatnymi oraz innymi obiektami, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Olech

2844
UCHWA£A Nr XIV/114/2003
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 5, 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840), 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 Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 17,20 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46
z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  5,78 z³ od
1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
f) od budowli  2% ich wartoci.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m 2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego  0,25 z³ od
1 m 2 powierzchni.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

2845
UCHWA£A Nr XIV/115/2003
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 5, 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840), 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 Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
700 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton bez wzglêdu na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 12 ton do 15 ton w³¹cznie
800 z³
b) powy¿ej 15 ton do 18 ton w³¹cznie
1.300 z³
c) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.600 z³
d) powy¿ej 25 ton do 29 ton w³¹cznie
1.700 z³
e) powy¿ej 29 ton
2.452,80 z³
3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów bez
wzglêdu na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800 z³
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie
900 z³
d) powy¿ej 12 ton i poni¿ej 40 ton
2.000 z³
e) równa i powy¿ej 40 ton
2.548,65 z³
4) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
(z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
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rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) bez wzglêdu na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
b) równe 12 ton i poni¿ej 38 ton
1.300 z³
c) powy¿ej 38 ton
1.700 z³
5) autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) poni¿ej 30 miejsc
1.200 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400 z³
6) w przypadku zastosowania w pojazdach wymienionych
w pkt 1, pkt 3 litera a, b,c, pkt 4 litera a i pkt 5 katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje siê zni¿kê w wysokoci 20%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

2846
UCHWA£A Nr XIV/116/2003
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 27 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 5, 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039
i Nr 188, poz. 1840), 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 Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy, zamieszka³ych na obszarze miasta Ustka.
§2
Podatek rocznie wynosi 32 z³ od pierwszego psa i od
ka¿dego nastêpnego 21 z³.
§3
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
31 marca lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie
psa.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobowi¹zanych do jego poboru wyznacza siê osoby zarz¹dza-
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j¹ce substancjami mieszkaniowymi (w³aciwe dla miejsca zamieszkania posiadacza psa), a Stra¿ Miejsk¹ dla
pozosta³ych posiadaczy psów.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 11%
zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Olech

2847
UCHWA£A Nr XIII/102/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa 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
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm) oraz na
podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039)) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:

nicza lub lena oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej: 13,60 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
II. Od gruntów:
1. Pozosta³ych (w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego): 0,22 z³ za 1
m2 powierzchni.
2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,63 z³ za 1 m2 powierzchni.
3. Pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,41 z³ za 1 m2 powierzchni.
III.Od budowli: 2% ich wartoci.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci zajête na potrzeby upowszechniania
kultury, ochrony przeciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej;
2) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi lub posiadaj¹ce oprócz oznaczenia klasy gruntu dodatkowe oznaczenie dr.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr III/10/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa na rok 2003.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
I. Od budynków lub ich czêci w tym:
1. Od budynków mieszkalnych i czêci mieszkalnych
budynków posiadaj¹cych ³¹czone funkcje u¿ytkowe:
0,52 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków pozosta³ych (w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego):
4,80 z³ za 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych: 2,10 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym: 8,11 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w tym:
a) od budynków orodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, budynków sanatoryjnych, rehabilitacyjnycb, leczniczych: 14,60 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków zawi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rol-

2848
UCHWA£A Nr XIII/103/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
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
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591z 2001 r. zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 15,
19, ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84
z 2002 r. i Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pa¿dziernika 2003 r.
w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na rok 2004
w okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.:
a) za stoisko o powierzchni do 10 m 2 w wysokoci 
16,00 z³,
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b) za stiosko o powierzchni od 10 do 20 m2 w wysokoci  22,00 z³,
c) za stoisko o powierzchni powy¿ej 20 m2 w wysokoci  42,00 z³.
2. Ustala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na rok 2004
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
i od 1 wrzenia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 6,00 z³ od
ka¿dego targuj¹cego na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
§2
Op³atê targow¹ w miecie W³adys³awowie pobiera siê
dziennie wed³ug stawki okrelonej w § 1 ust. 1 i ust. 2.
§3
Inkasentami op³aty targowej s¹ osoby fizyczne wyznaczone przez Burmistrza Miasta.
§4
Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych z tytu³u tej op³aty, które wyp³acane bêdzie w terminie do dnia 5-go nastêpnego miesi¹ca.
§5
1. Wykonanie uchwa³y oraz nadzór na przestrzeganiem
jej wykonania powierza siê Burmistrzowi Miasta.
2. Burmistrz Miasta mo¿e upowa¿niæ osoby fizyczne lub
prawne do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem
postanowieñ uchwa³y.
§6
Traci moc uchwa³a III/16/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

2849
UCHWA£A Nr XIII/104/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowi.
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
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zm z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz
art. 19 ust. 1 pkt b i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84
z 2002 r. i Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej we W³adys³awowie pobieran¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych za ka¿dy dzieñ pobytu na obszarze administracyjnym miasta
W³adys³awowa:
1) 0, 60 z³ od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê,
2) 0,60 z³ od emerytów i rencistów,
3) 1,20 z³ od pozosta³ych osób objêtych op³at¹ miejscow¹.
2. Osoby te powy¿sz¹ op³atê uiszcz¹  wg w³aciwych
stawek okrelonych w ust. 1  do r¹k upowa¿nionego
inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ci¹gu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta W³adys³awowa.
§2
Pobieranie op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
 od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, orodkach
wczasowych, campingach, polach namiotowych,
kwaterach prywatnych  kierownicy tych jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy lub w³aciciele
nieruchomoci.
Osoby pobieraj¹ce op³atê miejscow¹ zobowi¹zuje siê
do wp³acenia zebranej op³aty do kasy lub na rachunek
Gminy w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca za poprzedni
miesi¹c.
Za nieodprowadzenie w terminie nale¿noci, naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.
§3
Za pobieranie op³aty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych z tytu³u tej op³aty.
§4
Oprócz zwolnieñ okrelonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, dodatkowo wprowadza
siê na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
zwolnienie z op³aty miejscowej dzieci do lat 3.
§5
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

2850
UCHWA£A Nr XIII/105/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty admini-
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stracyjnej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42
Ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. Nr 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18, 19
ust. 1 pkt c i ust. 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z
2002 r. i Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) 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
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê w miecie W³adys³awowie op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe
Burmistrza Miasta i w³aciwych pracowników Urzêdu
Miejskiego we W³adys³awowie nie objête przepisami
o op³acie skarbowej oraz ustala siê nastêpuj¹ce stawki
op³aty administracyjnej:
1) za sporz¹dzenie testamentu  40,00 z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego  40,00 z³,
3) za sporz¹dzenie wyrysu z tych planów 40,00 z³.
2. Osoby ¿¹daj¹ce czynnoci okrelonych w ust. 1 pkt 1
uiszczaj¹ za tê czynnoæ  przed przyst¹pieniem do jej
wykonania  op³atê administracyjn¹ w kasie Urzêdu
Miejskiego.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr III/14/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein
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UCHWA£A Nr XIII/106/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.

górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa:
1) 45,00 z³ rocznie za ka¿dego posiadanego psa.
§2
Od posiadania psa nabytego po dniu 30 czerwca danego roku podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê w po³owie jego wysokoci okrelonej na dany rok pod warunkiem, ¿e poprzedni posiadacz nie zap³aci³ podatku.
§3
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca 2004 r. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, podatek wp³aca siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od
daty jego nabycia, chyba ¿e podatek ten zosta³ zap³acony za dany rok przez poprzedniego posiadacza.
§4
Rejestracjê psów oraz obliczenie i pobór podatku od
ich posiadania prowadzi Urz¹d Miejski we W³adys³awowie.
Poza miejscowoci¹ W³adys³awowo inkasentami podatku od posiadania psów wyznacza siê so³tysów i przewodnicz¹cych samorz¹dów mieszkañców.
Za inkasowanie tego podatku inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych.
§5
Oprócz zwolnieñ okrelonych w art. 13 ust. 2 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych dodatkowo wprowadza
siê na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
ulgê:
 50% dla emerytów i rencistów za posiadanie jednego
psa.
§6
Traci moc uchwa³a nr III/13/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na
terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta
W³adys³awowa.
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
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z zm. z 2002 Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz
art. 13, 14, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. i Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci

2852
UCHWA£A Nr XIII/107/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku lenego
w 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i 216 poz. 1826) 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. 786) Rada Miejska W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna okrelon¹
w komunikacie Prezesa GUS 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. do 60,00 z³ za 1 m3
i przyjmuje siê jako podstawê do naliczenia podatku lenego na rok podatkowy 2004 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

Od

Do

1
3,5
5,5
9,0

2
5,5
9,0
poni¿ej 12,0

UCHWA£A Nr XIII/108/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowi.
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
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm. z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84, Dz. U. Nr 200,
poz. 1683), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
20 padziernika 2003 r. w sprawie podatku od rodków
transportowych obowi¹zujacych w 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 83) 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 Miejska W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2004:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
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Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
od 1991 r. w³¹cznie
3
4
616,00-z³
600,00-z³
1.028,00-z³
1.000,00-z³
1.230,00-z³
1.200,00-z³

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton 
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita

Stawka podatku
o jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równowa¿ne
4
5

Lp.

nie mniej ni¿

1

2

1.

12 ton

13 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

2.

13 ton

14 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

3.

14 ton

15 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

4.

15 ton

1.800,00- z³

1.970,00- z³

5.

12 ton

Trzy osie
17 ton

1.850,00- z³

2.050,00- z³

6.

17 ton

19 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

7.

19 ton

21 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

8.

21 ton

23 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

9.

23 ton

25 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

10.

25 ton

mniej ni¿
3
Dwie osie

11.

12 ton

Cztery osie
25 ton

12.

25 ton

27 ton

2.000,00- z³

2.100,00- z³

2.050,00- z³

2.160,00- z³

2.160,00- z³

2.220,00- z³
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13.

27 ton

29 ton

2.160,00- z³

2.220,00- z³

14.

29 ton

31 ton

2.160,00- z³

2.452,80- z³

15.

31 ton

2.200,00- z³

2.452,80- z³

3. 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:
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od

Do

1
3,5
5,5
9,0

2
5,5
9,0
poni¿ej 12,0

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
od 1991 r. w³¹cznie
3
4
1.250,00 -z³
1.200,00-z³
1.350,00 -z³
1.300,00-z³
1.430,00- z³
1.380,00-z³

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa
Lp.
Nie mniej ni¿

mniej ni¿
3
Dwie osie

Stawka podatku
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
4

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

1.

12 ton

18 ton

1.550,00- z³

1.650,00- z³

2.

18 ton

25 ton

1.750,00- z³

1.750,00- z³

3.
4.

25 ton
Powy¿ej 31 ton

31 ton

1.800,00- z³
1.900,00- z³

1.800,00- z³
1.937,76- z³

5.

12 ton

1.950,00- z³

2.060,00- z³

6.

Powy¿ej 40 ton

2.000,00- z³

2.548,65- z³

Trzy osie
40 ton

5

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od

do

1
7

2
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
od 1991 r. w³¹cznie
3
4
1.230,00-z³
1.200,00-z³

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton  z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
Lp.

1

nie mniej ni¿

mniej ni¿

2

3

Stawka podatku
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
4

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

730,00- z³

800,00- z³

5

Jedna o
1.

12 ton

18 ton
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850,00- z³

900,00- z³

900,00- z³

950,00- z³

Dwie osie
28 ton

900,00- z³

950,00- z³

28 ton

33 ton

950,00- z³

1.000,00- z³

6.

33 ton

38 ton

1.000,00- z³

1.291,07- z³

7.

Powy¿ej 38 ton

1.149,03- z³

1.699,87- z³

8.

12 ton

1.100,00- z³

1.300,00- z³

9.

Powy¿ej 38 ton

1.150,00- z³

1.400,00- z³

2.

18 ton

3.

25 ton

4.

12 ton

5.

25 ton

Trzy osie
38 ton

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
Od

do

1

2
Poni¿ej 30
Powy¿ej 30

30

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie
od 1991 r. w³¹cznie
3
4
1.430,00-z³
1.400,00-z³
1.810,00-z³
1.750,00-z³

§2

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowa.

Niedobór bud¿etowy w kwocie 427.200 planuje siê pokryæ z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek

§3

§3

Traci moc Uchwa³a Nr III/15/2002 Rady Miejskiej W³adys³awowa z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.

1. Ustala siê przychody bud¿etowe w kwocie
772.000
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w kwocie 344.800
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

2854
UCHWA£A Nr 42/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d 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.) oraz art. 109, ust. 1,
art. 124, ust. 1 i art. 128, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta i gminy w wysokoci 11.068.825 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 8*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy w wysokoci 11.496.025 zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 8*.

§4
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹:
1) subwencje podstawowe
438.294,2) subwencje owiatowe
4.028.348,3) subwencje rekompensuj¹ce
581.638, kwota rekompensuj¹ca dochody utracone w zwi¹zku z czêciow¹ likwidacj¹ podatków od rodków
transportowych
273.803, kwota rekompensuj¹ca dochody z tytu³u ulg i zwolnieñ ustawowych w podatkach rolnym i lenym
307,835,4) dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*
950.650,5) wp³ywy z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w 54.700,wysokoci
§5
Wydatki okrelone w § 1 ust. 2 obejmuj¹:
1) realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
950.650 zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
2) realizacjê zadañ inwestycyjnych 562.498 zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4*,
3) realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
72.230,4) dotacja podmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie
25.000,5) dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2.580,* Za³¹czników nr 1-8 nie publikuje siê.
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6) dotacja dla instytucji kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie
138.600,§6
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
i zak³adów bud¿etowych:
1) rodki specjalne:
 przychody
90.330, wydatki
89.670,2) zak³ady bud¿etowe
 przychody
2.575.000, wydatki
2.776.500,zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§7
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej:
 przychody
46.800, wydatki
84.800,zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§8
1. Ustala siê rezerwê na wydatki nieprzewidziane w wysokoci
31.726,2. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoci 450.000 z przeznaczeniem na:
 wymianê okien w budynkach owiaty oraz naprawa
dachu na budynku Przedszkola  400.000,-,
 uzupe³nienie braków wynikaj¹cych z tytu³u podwy¿ek p³ac w owiacie  50.000,-.
§9
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§ 10
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dokonywania
zmian w bud¿ecie w zakresie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie tego samego dzia³u.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dysponowania
rezerwa okrelon¹ w § 8 niniejszej uchwa³y.
3. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ do kwoty 250.000 z³otych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391 i Nr 65 poz. 594 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1611) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy siê zak³ad bud¿etowy pod nazw¹ Zak³ad Nieruchomoci Komunalnych
w Pruszczu Gdañskim, zwany dalej Zak³adem.
2. Zak³ad dzia³a na podstawie statutu, stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zak³ad otrzymuje dotacje z bud¿etu miasta Pruszcz
Gdañski (dzia³ 700) na pierwsze wyposa¿enie w rodki
obrotowe w wysokoci 26.000,- z³ (s³ownie: dwadziecia
szeæ tysiêcy z³otych).
§3
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zak³adu jest roczny
plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszt dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych i rozliczenia z bud¿etem miasta Pruszcz Gdañski.
2. ród³ami przychodów Zak³adu bêd¹:
1) czynsze za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe,
2) wiadczenia za lokale mieszkalne i lokale u¿ytkowe
(op³aty za: dostarczan¹ wodê i odprowadzanie cieków, energiê ciepln¹, wywóz nieczystoci sta³ych
i p³ynnych, energiê elektryczn¹, gaz i inne),
3) inne op³aty przys³uguj¹ce miastu, niewynikaj¹ce
z ustaw szczegó³owych,
4) dotacje z bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski.
3. Zak³ad mo¿e otrzymaæ z bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski dotacjê przedmiotow¹.
4. Zak³ad mo¿e otrzymaæ dotacjê podmiotow¹ lub dotacjê celow¹ na sfinansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji w zakresie okrelonym w odrêbnych przepisach.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak
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UCHWA£A Nr XIV/137/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad Nieruchomoci Komunalnych w Pruszczu
Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. 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,

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/137/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 listopada 2003 r.
STATUT
I. Postanowienia ogólne
§1
Podstawê prawn¹ dzia³ania Zak³adu Nieruchomoci
Komunalnych w Pruszczu Gdañskim, zwanego dalej Zak³adem stanowi¹:
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1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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),
2) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65 poz. 594 i Nr 166, poz. 1611),
3) rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów rocznych
rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez zak³ady bud¿etowe
i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud¿etowych
(Dz. U. Nr 122, poz. 1333),
4) uchwa³a Nr ........../2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia ............. w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zak³ad Nieruchomoci Komunalnych w Pruszczu Gdañskim,
5) niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ Zak³adu jest miasto Pruszcz Gdañski.
II. Przedmiot i zakres dzia³ania
§3
Przedmiotem dzia³ania Zak³adu jest:
1) gospodarowanie i administrowanie komunalnymi
nieruchomociami zabudowanymi i niezabudowanymi,
w tym lokalami stanowi¹cymi mieszkaniowy zasób
gminy oraz nieruchomociami bêd¹cymi w samoistnym posiadaniu gminy  przekazanymi Zak³adowi na
podstawie protokó³ów zdawczo-odbiorczych,
2) dozór powierzonych nieruchomoci i maj¹tku,
3) zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomoci
w nale¿ytym stanie technicznym poprzez ich remont
i modernizacjê,
4) zapewnienie utrzymania czystoci i porz¹dku na powierzonych nieruchomociach,
5) obs³uga finansowo-ksiêgowa w zakresie realizacji
umów cywilnoprawnych, a w szczególnoci najmu
i dzier¿awy powierzonego mienia,
6) windykacja nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem nieruchomoci komunalnych i nieruchomoci bêd¹cych
w samoistnym posiadaniu gminy,
7) reprezentowanie w³aciciela tj. Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski w sprawach dotycz¹cych komunalnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych,
8) w ramach mieszkaniowej dzia³alnoci pomocniczej
Zak³ad mo¿e realizowaæ:
a) us³ugi remontowo-budowlane,
b) us³ugi transportowe,
c) us³ugi zwi¹zane z utrzymaniem porz¹dku i czystoci,
d) us³ugi zwi¹zane z przegl¹dami technicznymi obiektów budowlanych.
§4
Zakres dzia³ania Zak³adu obejmuje:
1) okrelenie potrzeb w zakresie utrzymania, remontów
i modernizacji nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem
zarz¹dzania przez Zak³ad,
2) opracowanie rocznych projektów planów zadañ objêtych przedmiotem dzia³ania Zak³adu,
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3) przygotowywanie i realizacja zadañ ujêtych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
a) formalno-prawne przygotowanie zadañ do wykonania,
b) wybór wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych,
c) zawarcie umowy,
d) nadzór nad realizacj¹ zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
e) egzekucje postanowieñ umownych,
4) prowadzenie ewidencji maj¹tkowej zarz¹dzanego mienia,
5) zawieranie i rozwi¹zywanie umów najmu i dzier¿awy
nieruchomoci komunalnych bêd¹cych przedmiotem
zarz¹dzania przez Zak³ad na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami,
6) obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci znajduj¹cych
siê w gminnym zasobie nieruchomoci, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹ gminy i nieruchomoci bêd¹cych w samoistnym posiadaniu gminy oraz s¹dowe dochodzenie odnonych nale¿noci
i ich windykacja,
7) dozór zarz¹dzanego mienia i przeciwdzia³anie jego
dewastacji.
III. Struktura organizacyjna
§5
1. Zak³ad Nieruchomoci Komunalnych jest zak³adem
bud¿etowym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.
2. Kierownikiem Zak³adu Nieruchomoci Komunalnych
jest Dyrektor Zak³adu.
3. Dyrektora Zak³adu powo³uje i odwo³uje Burmistrz
Pruszcza Gdañskiego.
§6
1. Dyrektor kieruje Zak³adem na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pruszcza Gdañskiego.
2. Dyrektor Zak³adu w ramach udzielonego pe³nomocnictwa:
a) zarz¹dza Zak³adem i reprezentuje go na zewn¹trz,
b) dzia³aj¹c zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoæ,
c) reprezentuje w³aciciela, tj. Gminê Miejsk¹ Pruszcz
Gdañski w sprawach dotycz¹cych komunalnego
zasobu mieszkaniowego we wspólnotach mieszkaniowych oraz w postêpowaniu s¹dowym i egzekucyjnym.
3. Dyrektor mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa pracownikom
Zak³adu w zakresie przez siebie ustalonym w granicach
udzielonego mu pe³nomocnictwa.
§7
1. Zastêpców dyrektora i g³ównego ksiêgowego powo³uje i odwo³uje dyrektor Zak³adu w uzgodnieniu z Burmistrzem Pruszcza Gdañskiego.
2. Zakres uprawnieñ, obowi¹zków odpowiedzialnoci
zastêpców dyrektora i pracowników komórek organizacyjnych ustala dyrektor Zak³adu.
3. Struktura organizacyjna Zak³adu okrelona zostanie w
regulaminie Zak³adu, który na wniosek dyrektora zatwierdza Burmistrz Pruszcza Gdañskiego.
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IV. Gospodarka finansowa
§8
1. Podstawê funkcjonowania Zak³adu stanowi roczny plan
finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki, stanowi¹ce koszt dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych
i rozliczenie z bud¿etem miasta Pruszcz Gdañski.
2. Dzia³alnoæ Zak³adu finansowana jest z dochodów w³asnych oraz dotacji bud¿etowej, której wysokoæ ustala
siê w rocznym bud¿ecie miasta Pruszcz Gdañski.
3. Plan finansowy Zak³adu zatwierdza dyrektor Zak³adu,
dostosowuj¹c go do bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski.
4. Zak³ad prowadzi rachunkowoæ oraz sporz¹dza na jej
podstawie bilans.
5. Zak³ad posiada odrêbny rachunek bankowy.
V. Nadzór nad Zak³adem
§9
1. Kontrolê i ocenê dzia³alnoci Zak³adu oraz pracy dyrektora dokonuje Burmistrz Pruszcza Gdañskiego.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Zak³adu sprawuje Burmistrz
Pruszcza Gdañskiego.
VI. Postanowienia koñcowe
§ 10
1. Dyrektor Zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupe³nienia do postanowieñ statutu mog¹
nast¹piæ w trybie obowi¹zuj¹cym do jego uchwalenia.

2856
UCHWA£A Nr XIV/138/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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) w zwi¹zku z art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz
art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364) Rada Miasta uchwala, co nastêpujee:
§1
Zmienia siê dotychczasow¹ nazwê Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Pruszczu Gdañskim na Powiatow¹ i Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim.
§2
Nadaje siê statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdañskim, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXX/242/2001 r. Rady Miasta

Pruszcz Gdañski, z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu
Gdañskim.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/138/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 26 listopada 2003 r.
STATUT
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu Gdañskim
I. Postanowienia ogólne
§1
Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jest:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr
129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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).
3. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364).
4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okrelaj¹cych kompetencje organów administracji publicznej w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa
(Dz. U. Nr 106, poz. 578).
5. Niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ Biblioteki jest miasto Pruszcz Gdañski, a terenem jej dzia³alnoci powiat gdañski, województwo pomorskie.
§3
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Pruszcz
Gdañski.
2. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Burmistrz
Pruszcza Gdañskiego, a w czêci dotycz¹cej realizacji
zadañ powiatowej biblioteki publicznej  Zarz¹d Powiatu.
3. Odpowiedzialnoæ za realizacjê zadañ powiatowej biblioteki publicznej ponosi dyrektor Biblioteki bezporednio wobec Zarz¹du Powiatu Gdañskiego.
§4
1. Burmistrz Pruszcza Gdañskiego powo³uje Radê Programow¹ w sk³adzie 5-cio osobowym, z uwzglêdnieniem
dwóch przedstawicieli delegowanych przez Zarz¹d Powiatu Gdañskiego, jako organ doradczo  opiniuj¹cy
realizacjê zadañ Biblioteki.
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2. Dyrektor Biblioteki odpowiedzialny jest za przygotowanie i obs³ugê posiedzeñ Rady Programowej.
3. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§5
Biblioteka u¿ywa pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a, a w otoku napis z nazw¹ biblioteki w
pe³nym brzmieniu. Biblioteka u¿ywa równie¿ pieczêci
pod³u¿nej z pe³n¹ nazw¹ Biblioteki, adresem, kodem pocztowym i numerem telefonu.
II. Cele i zadania Biblioteki
§6
Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ miasta i powiatu. Zapewnia obs³ugê biblioteczn¹ mieszkañców miasta  siedziby powiatu. S³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu
wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne
funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.
§7
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych.
2. Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzybibliotecznej.
3. Pe³nienie funkcji orodka informacyjno  bibliograficznego oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a tak¿e innych materia³ów informacyjnych, zw³aszcza dokumentuj¹cych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
4. Tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
5. Koordynacja dzia³alnoci us³ugowej bibliotek w zakresie udostêpniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
6. Udzielanie bibliotekom samorz¹dowym pomocy instrukta¿owo  metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym
realizowaniem przez powiatow¹ sieæ bibliotek publicznych zadañ statutowych.
7. Prowadzenie ró¿norodnych form pracy z czytelnikiem
s³u¿¹cych popularyzowaniu nauki, kultury oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
8. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa
i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych
spo³ecznoci miasta i powiatu.
9. Prowadzenie rocznej sprawozdawczoci statystycznej bibliotek publicznych.
10. Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.
11. Biblioteka mo¿e realizowaæ zadania na³o¿one na ni¹
w drodze porozumienia lub wspó³dzia³ania miêdzy
jednostkami samorz¹dów terytorialnych.
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III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§8

1. Dzia³alnoci¹ Biblioteki kieruje dyrektor przy pomocy
zastêpcy dyrektora do spraw powiatowych.
2. Do obowi¹zków dyrektora nale¿y w szczególnoci:
1) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Bibliotek,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz,
3) pe³nienie obowi¹zków pracodawcy wobec pracowników,
4) ustalanie wewnêtrznych regulaminów obowi¹zuj¹cych w Bibliotece.
3. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Burmistrz Pruszcza
Gdañskiego.
4. O powo³aniu i odwo³aniu dyrektora Burmistrz Pruszcza Gdañskiego powiadamia na pimie Zarz¹d Powiatu Gdañskiego z podaniem przyczyny.
5. Powo³anie dyrektora nastêpuje po zasiêgniêciu opinii
zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ zawodowych
dzia³aj¹cych w Bibliotece, a tak¿e Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
6. Zastêpcê dyrektora do spraw powiatowych powo³uje
Dyrektor, po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Gdañskiego.
§9
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej, administracyjnej oraz obs³ugi. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 10
Dyrektor i jego zastêpca oraz pracownicy Biblioteki
powinni posiadaæ odpowiednie kwalifikacje okrelone w
odrêbnych przepisach.
§ 11
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone s¹
na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 12
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê dla doros³ych, wypo¿yczalniê dla dzieci i m³odzie¿y do lat 15, czytelniê ogóln¹ i czytelniê czasopism. Biblioteka mo¿e prowadziæ tak¿e filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a tak¿e inne komórki organizacyjne s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno  owiatowych u¿ytkowników.
§ 13
1. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki.
2. Regulamin organizacyjny okrelaj¹cy organizacjê wewnêtrzn¹ oraz roczny plan finansowy opiniuje Burmistrz
Pruszcza Gdañskiego oraz Zarz¹d Powiatu Gdañskiego w terminie do dnia 31 listopada.
§ 14
Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ biblioteki,
stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
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2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§ 16
Biblioteka jest finansowana z bud¿etu miasta, dochodów w³asnych, darowizn, dotacji celowych i innych róde³, a w czêci dotycz¹cej realizacji zadañ wynikaj¹cych
z zawartych porozumieñ i umów o wspó³dzia³anie z bud¿etów odpowiednich jednostek samorz¹dów terytorialnych.
§ 17

§ 18
Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wed³ug zasad okrelonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoci gospodarczej Biblioteki s³u¿y realizacji celów statutowych.
V. Postanowienia koñcowe
§ 19
Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okrelonym dla jego nadania.

Biblioteka mo¿e, w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów, pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy
przeznaczaæ na cele statutowe.
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