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3377
POROZUMIENIE
zawarte dnia 9 czerwca 2003 r. w Kwidzynie pomiêdzy:
1. Miastem Kwidzyn reprezentowanym przez:
Romana Berê  Z-cê Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej miastem
a
2. Gmin¹ Gardeja reprezentowan¹ przez:
Jerzego Grabowskiego wójta
zwan¹ dalej gmin¹ o treci nastêpuj¹cej:
§1
1. Strony owiadczaj¹, i¿ w celu umo¿liwienia nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, dla których gmina jest
organem prowadz¹cym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  podejmuj¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia placówki doskonalenia nauczycieli pod nazw¹  Akademia Umiejêtnoci Pedagogicznych zwan¹ Akademi¹, z siedzib¹
w Kwidzynie  na zasadach okrelonych nin. Porozumieniem.
2. Organem prowadz¹cym Akademiê jest miasto Kwidzyn.
3. Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo- Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.
§2
1. Gmina zobowi¹zuje siê do partycypowania w kosztach
zwi¹zanych z utrzymaniem i prowadzeniem statutowej
dzia³alnoci Akademii rocznie w wysokoci stanowi¹cej iloczyn liczby uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
szkolny w placówkach, dla których gmina jest organem prowadz¹cym wynikaj¹cej ze sprawozdania S-02
wg stanu na rok szkolny poprzedzaj¹cy dany rok kalendarzowy i kwoty bazowej, która na dzieñ zawarcia

nin. Porozumienia wynosi 4,16 z³. Wysokoæ kwoty
bazowej ulegaæ bêdzie zmianie corocznie o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy og³aszany przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.
2. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu corocznie
sprawozdanie S-02, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 padziernika.
3. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu nale¿noci, o których mowa w ust. 1 corocznie w trzech równych ratach p³atnych do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 padziernika ka¿dego roku.
§3
1. Gmina zobowi¹zuje siê do powo³ania 1 doradcy metodycznego w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami w terminie do 30.09.2003 r. w celu jego wspó³pracy z akademi¹.
2. Doradcy metodyczni bêd¹ realizowaæ swoje zadania
w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce, dla
której gmina jest organem prowadz¹cym z prawem do
obni¿enia wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych.
3. Gmina zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1
wynagrodzenie okrelone odrêbnymi przepisami.
4. Akademia zapewni doradcom, o których mowa w ust.
1 obs³ugê administracyjn¹ oraz ponosiæ bêdzie koszty
ich delegacji s³u¿bowych oraz szkoleñ, na które bêd¹
kierowani przez dyrektora Akademii.
5. W przypadku gdy gmina nie powo³a doradców, o których mowa w ust. 1, zobowi¹zana jest do poniesienia
na rzecz miasta dodatkowej op³aty oprócz kosztów, o
których mowa w § 2, w wysokoci 500 z³. miesiêcznie
za jedn¹ osobê do czasu powo³ania doradców w liczbie okrelonej w ust. 1, nie krócej ni¿ przez 12 miesiêcy.
6. W przypadku up³ywu okresu, na który powierzono
poszczególnym nauczycielom zadania doradców metodycznych, gmina jest zobowi¹zana w terminie 30 dni
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od daty up³ywu tego okresu wskazaæ inn¹ osobê, której powierzy³a obowi¹zki doradcy. W przypadku uchybienia tego terminu stosuje siê odpowiednio zapisy ust.
5 nin. paragrafu.
§4
Akademia sk³adaæ bêdzie gminie roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe w zakresie wykorzystania dotacji w terminie do 30 marca ka¿dego roku za rok poprzedni.
§5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokrelony pocz¹wszy od 09.06.2003 r., przy czym ka¿dej ze stron przys³uguje prawo jego rozwi¹zania za 6 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Miastu przys³uguje prawo do rozwi¹zania nin. Porozumienia za 1-miesiêcznym wypowiedzeniem w ka¿dym
przypadku gdy gmina nie bêdzie wywi¹zywaæ siê z
obowi¹zków okrelonych nin. porozumieniem.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Miasto
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Gmina
Wójt
J. Grabowski

3378
POROZUMIENIE
zawarte dnia 26 czerwca 2003 r. w Kwidzynie pomiêdzy:
1. Miastem Kwidzyn reprezentowanym przez:
Romana Berê  Z-cê Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej miastem
a
2. Gmin¹ Kwidzyn reprezentowan¹ przez:
Edmunda Wierzbê  wójta
zwan¹ dalej gmin¹ o treci nastêpuj¹cej:
§1
1. Strony owiadczaj¹, i¿ w celu umo¿liwienia nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, dla których gmina jest
organem prowadz¹cym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  podejmuj¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia placówki
doskonalenia nauczycieli pod nazw¹  Akademia
Umiejêtnoci Pedagogicznych zwan¹ Akademi¹, z siedzib¹ w Kwidzynie  na zasadach okrelonych nin. Porozumieniem.
2. Organem prowadz¹cym Akademiê jest miasto Kwidzyn.
3. Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo- Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.

Poz. 3377, 3378

§2
1. Gmina zobowi¹zuje siê do partycypowania w kosztach
zwi¹zanych z utrzymaniem i prowadzeniem statutowej
dzia³alnoci Akademii rocznie w wysokoci stanowi¹cej iloczyn liczby uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
szkolny w placówkach, dla których gmina jest organem prowadz¹cym wynikaj¹cej ze sprawozdania S-02
wg stanu na rok szkolny poprzedzaj¹cy dany rok kalendarzowy i kwoty bazowej, która na dzieñ zawarcia
nin. Porozumienia wynosi 4,16 z³. Wysokoæ kwoty
bazowej ulegaæ bêdzie zmianie corocznie o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy og³aszany przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.
2. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu corocznie
sprawozdanie S-02, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 padziernika.
3. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu nale¿noci, o których mowa w ust. 1 corocznie w trzech równych ratach p³atnych do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 padziernika ka¿dego roku.
§3
1. Gmina zobowi¹zuje siê do powo³ania 1 doradcy metodycznego w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami w terminie do 30.09.2003 r. w celu ich wspó³pracy
z akademi¹.
2. Doradcy metodyczni bêd¹ realizowaæ swoje zadania
w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce, dla
której gmina jest organem prowadz¹cym z prawem do
obni¿enia wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych.
3. Gmina zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1
wynagrodzenie okrelone odrêbnymi przepisami.
4. Akademia zapewni doradcom, o których mowa w ust.
1 obs³ugê administracyjn¹ oraz ponosiæ bêdzie koszty
ich delegacji s³u¿bowych oraz szkoleñ, na które bêd¹
kierowani przez dyrektora Akademii.
5. W przypadku gdy gmina nie powo³a doradców, o których mowa w ust. 1, zobowi¹zana jest do poniesienia
na rzecz miasta dodatkowej op³aty oprócz kosztów, o
których mowa w § 2, w wysokoci 500 z³. miesiêcznie
za jedn¹ osobê do czasu powo³ania doradców w liczbie okrelonej w ust. 1, nie krócej ni¿ przez 12 miesiêcy.
6. W przypadku up³ywu okresu, na który powierzono
poszczególnym nauczycielom zadania doradców metodycznych, gmina jest zobowi¹zana w terminie 30 dni
od daty up³ywu tego okresu wskazaæ inn¹ osobê, której powierzy³a obowi¹zki doradcy. W przypadku uchybienia tego terminu stosuje siê odpowiednio zapisy
ust. 5 nin. paragrafu.
§4
Akademia sk³adaæ bêdzie gminie roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe w zakresie wykorzystania dotacji w terminie do 30 marca ka¿dego roku za rok poprzedni.
§5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokrelony pocz¹wszy od 26.06.2003 r., przy czym ka¿dej ze stron przys³uguje prawo jego rozwi¹zania za 6 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego z zastrze¿eniem ust. 2.
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2. Miastu przys³uguje prawo do rozwi¹zania nin. Porozumienia za 1-miesiêcznym wypowiedzeniem w ka¿dym
przypadku gdy gmina nie bêdzie wywi¹zywaæ siê z
obowi¹zków okrelonych nin. porozumieniem.

3. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu nale¿noci, o których mowa w ust. 1 corocznie w trzech równych ratach p³atnych do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 padziernika ka¿dego roku.

§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

§3
1. Gmina zobowi¹zuje siê do powo³ania 2 doradców
metodycznych w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami w terminie do 30.09.2003 r. w celu ich wspó³pracy z akademi¹.
2. Doradcy metodyczni bêd¹ realizowaæ swoje zadania
w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce, dla
której gmina jest organem prowadz¹cym z prawem do
obni¿enia wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych.
3. Gmina zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1
wynagrodzenie okrelone odrêbnymi przepisami.
4. Akademia zapewni doradcom, o których mowa w ust.
1 obs³ugê administracyjn¹ oraz ponosiæ bêdzie koszty
ich delegacji s³u¿bowych oraz szkoleñ, na które bêd¹
kierowani przez dyrektora Akademii.
5. W przypadku gdy gmina nie powo³a doradców, o których mowa w ust. 1, zobowi¹zana jest do poniesienia
na rzecz miasta dodatkowej op³aty oprócz kosztów, o
których mowa w § 2, w wysokoci 500 z³. miesiêcznie
za jedn¹ osobê do czasu powo³ania doradców w liczbie okrelonej w ust. 1, nie krócej ni¿ przez 12 miesiêcy.
6. W przypadku up³ywu okresu, na który powierzono
poszczególnym nauczycielom zadania doradców metodycznych, gmina jest zobowi¹zana w terminie 30 dni
od daty up³ywu tego okresu wskazaæ inn¹ osobê, której powierzy³a obowi¹zki doradcy. W przypadku uchybienia tego terminu stosuje siê odpowiednio zapisy
ust. 5 nin. paragrafu.

§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Miasto
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Gmina
Wójt
E. Wierzba

3379
POROZUMIENIE
zawarte dnia 26 czerwca 2003 r. w Kwidzynie pomiêdzy:
1. Miastem Kwidzyn reprezentowanym przez:
Romana Berê  Z-cê Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej miastem
a
2. Miastem i Gmin¹ Prabuty reprezentowan¹ przez:
Bogdana Paw³owskiego  burmistrza
zwan¹ dalej gmin¹ o treci nastêpuj¹cej:
§1
1. Strony owiadczaj¹, i¿ w celu umo¿liwienia nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, dla których gmina jest
organem prowadz¹cym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  podejmuj¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia placówki
doskonalenia nauczycieli pod nazw¹  Akademia
Umiejêtnoci Pedagogicznych zwan¹ Akademi¹, z siedzib¹ w Kwidzynie  na zasadach okrelonych nin. Porozumieniem.
2. Organem prowadz¹cym Akademiê jest miasto Kwidzyn.
3. Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo- Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.
§2
1. Gmina zobowi¹zuje siê do partycypowania w kosztach
zwi¹zanych z utrzymaniem i prowadzeniem statutowej
dzia³alnoci Akademii rocznie w wysokoci stanowi¹cej iloczyn liczby uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
szkolny w placówkach, dla których gmina jest organem prowadz¹cym wynikaj¹cej ze sprawozdania S-02
wg stanu na rok szkolny poprzedzaj¹cy dany rok kalendarzowy i kwoty bazowej, która na dzieñ zawarcia
nin. Porozumienia wynosi 4,16 z³. Wysokoæ kwoty
bazowej ulegaæ bêdzie zmianie corocznie o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy og³aszany przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.
2. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu corocznie
sprawozdanie S-02, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 padziernika.

§4
Akademia sk³adaæ bêdzie gminie roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe w zakresie wykorzystania dotacji w terminie do 30 marca ka¿dego roku za rok poprzedni.
§5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokrelony pocz¹wszy od 26.06.2003 r., przy czym ka¿dej ze stron przys³uguje prawo jego rozwi¹zania za 6 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Miastu przys³uguje prawo do rozwi¹zania nin. Porozumienia za 1-miesiêcznym wypowiedzeniem w ka¿dym
przypadku gdy gmina nie bêdzie wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków okrelonych nin. porozumieniem.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Miasto
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Gmina
Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty
B. Paw³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3380
POROZUMIENIE

1.

2.
1.
2.
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zawarte dnia 9 czerwca 2003 r. w Kwidzynie pomiêdzy:
Miastem Kwidzyn reprezentowanym przez:
Romana Berê  Z-cê Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej miastem
a
Gmin¹ Ryjewo reprezentowan¹ przez:
Józefa Gutowskiego Wójta
Ma³gorzatê Kubic  Skarbnika Gminy
zwan¹ dalej gmin¹ o treci nastêpuj¹cej:

§1
1. Strony owiadczaj¹, i¿ w celu umo¿liwienia nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, dla których gmina jest
organem prowadz¹cym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  podejmuj¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia placówki
doskonalenia nauczycieli pod nazw¹  Akademia
Umiejêtnoci Pedagogicznych zwan¹ Akademi¹, z siedzib¹ w Kwidzynie  na zasadach okrelonych nin. Porozumieniem.
2. Organem prowadz¹cym Akademiê jest miasto Kwidzyn.
3. Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo-Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.
§2
1. Gmina zobowi¹zuje siê do partycypowania w kosztach
zwi¹zanych z utrzymaniem i prowadzeniem statutowej
dzia³alnoci Akademii rocznie w wysokoci stanowi¹cej iloczyn liczby uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
szkolny w placówkach, dla których gmina jest organem prowadz¹cym wynikaj¹cej ze sprawozdania S-02
wg stanu na rok szkolny poprzedzaj¹cy dany rok kalendarzowy i kwoty bazowej, która na dzieñ zawarcia
nin. Porozumienia wynosi 4,16 z³. Wysokoæ kwoty
bazowej ulegaæ bêdzie zmianie corocznie o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy og³aszany przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.
2. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu corocznie
sprawozdanie S-02, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 padziernika.
3. Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu nale¿noci, o których mowa w ust. 1 corocznie w trzech równych ratach p³atnych do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 padziernika ka¿dego roku.
§3
1. Gmina zobowi¹zuje siê do powo³ania 1 doradcy metodycznego w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami w terminie do 01.09.2003 r. w celu jego wspó³pracy z akademi¹.
2. Doradcy metodyczni bêd¹ realizowaæ swoje zadania
w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce, dla
której gmina jest organem prowadz¹cym z prawem do
obni¿enia wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych.
3. Gmina zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1
wynagrodzenie okrelone odrêbnymi przepisami.
4. Akademia zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1

obs³ugê administracyjn¹ oraz ponosiæ bêdzie koszty
ich delegacji s³u¿bowych oraz szkoleñ, na które bêd¹
kierowani przez dyrektora Akademii.
5. W przypadku gdy gmina nie powo³a doradcy, o którym mowa w ust. 1, zobowi¹zana jest do poniesienia
na rzecz miasta dodatkowej op³aty, oprócz kosztów,
o których mowa w § 2, w wysokoci 500 z³. miesiêcznie do czasu powo³ania doradcy w liczbie okrelonej
w ust. 1, nie krócej ni¿ przez 12 miesiêcy.
6. W przypadku up³ywu okresu, na który powierzono
poszczególnym nauczycielom zadania doradców metodycznych, gmina jest zobowi¹zana w terminie 30 dni
od daty up³ywu tego okresu wskazaæ inn¹ osobê, której powierzy³a obowi¹zki doradcy. W przypadku uchybienia tego terminu stosuje siê odpowiednio zapisy
ust. 5 nin. paragrafu.
§4
Akademia sk³adaæ bêdzie gminie roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe w zakresie wykorzystania dotacji w terminie do 30 marca ka¿dego roku za rok poprzedni.
§5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokrelony pocz¹wszy od 09.06.2003 r., przy czym ka¿dej ze stron przys³uguje prawo jego rozwi¹zania za 6 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Miastu przys³uguje prawo do rozwi¹zania nin. Porozumienia za 1-miesiêcznym wypowiedzeniem w ka¿dym
przypadku gdy gmina nie bêdzie wywi¹zywaæ siê z
obowi¹zków okrelonych nin. porozumieniem.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Miasto
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Gmina
Wójt
J. Gutowski
Skarbnik Gminy
M. Kubic

3381
POROZUMIENIE
zawarte dnia 29 maja 2003 r. w Kwidzynie pomiêdzy:
1. Miastem Kwidzyn reprezentowanym przez:
Romana Berê  Z-cê Burmistrza Miasta Kwidzyna
zwanym dalej miastem
a
2. Gmin¹ Sadlinki reprezentowan¹ przez:
Wójta Gminy  El¿bietê Krajewsk¹
zwan¹ dalej gmin¹ o treci nastêpuj¹cej:
§1
1. Strony owiadczaj¹, i¿ w celu umo¿liwienia nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, dla których gmina jest
organem prowadz¹cym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  podejmuj¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia placówki
doskonalenia nauczycieli pod nazw¹  Akademia

2.
3.

1.

2.
3.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Umiejêtnoci Pedagogicznych zwan¹ Akademi¹, z siedzib¹ w Kwidzynie  na zasadach okrelonych nin. Porozumieniem.
Organem prowadz¹cym Akademiê jest miasto Kwidzyn.
Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo- Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.
§2
Gmina zobowi¹zuje siê do partycypowania w kosztach
zwi¹zanych z utrzymaniem i prowadzeniem statutowej
dzia³alnoci Akademii rocznie w wysokoci stanowi¹cej iloczyn liczby uczniów realizuj¹cych obowi¹zek
szkolny w placówkach, dla których gmina jest organem prowadz¹cym wynikaj¹cej ze sprawozdania S-02
wg stanu na rok szkolny poprzedzaj¹cy dany rok kalendarzowy i kwoty bazowej, która na dzieñ zawarcia
nin. Porozumienia wynosi 4,16 z³.
Wysokoæ kwoty bazowej ulegaæ bêdzie zmianie corocznie o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy og³aszany przez prezesa GUS w Monitorze
Polskim.
Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu corocznie
sprawozdanie S-02, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 padziernika.
Gmina zobowi¹zuje siê przekazywaæ miastu nale¿noci, o których mowa w ust. 1 corocznie w trzech równych ratach p³atnych do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 padziernika ka¿dego roku.
§3

1. Gmina zobowi¹zuje siê do powo³ania  doradcy metodycznego w trybie okrelonym odrêbnymi przepisami
w terminie do  w celu jego wspó³pracy z akademi¹.
2. Doradcy metodyczni bêd¹ realizowaæ swoje zadania
w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce, dla
której gmina jest organem prowadz¹cym z prawem do
obni¿enia wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych.
3. Gmina zapewni doradcom, o których mowa w ust. 1
wynagrodzenie okrelone odrêbnymi przepisami.
4. Akademia zapewni doradcom, o których mowa w ust.
1 obs³ugê administracyjn¹ oraz ponosiæ bêdzie koszty
ich delegacji s³u¿bowych oraz szkoleñ, na które bêd¹
kierowani przez dyrektora Akademii.
5. W przypadku gdy gmina nie powo³a doradcy, o którym mowa w ust. 1, zobowi¹zana jest do poniesienia
na rzecz miasta dodatkowej op³aty, oprócz kosztów, o
których mowa w § 2, w wysokoci 500 z³. miesiêcznie
do czasu powo³ania doradcy w liczbie okrelonej w
ust. 1, nie krócej ni¿ przez  miesiêcy.
6. W przypadku up³ywu okresu, na który powierzono poszczególnym nauczycielom zadania doradców metodycznych, gmina jest zobowi¹zana w terminie  dni od
daty up³ywu tego okresu wskazaæ inn¹ osobê, której
powierzy³a obowi¹zki doradcy. W przypadku uchybienia tego terminu stosuje siê odpowiednio zapisy ust. 5
nin. paragrafu.
§4
Akademia sk³adaæ bêdzie gminie roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe w zakresie wykorzystania dotacji w terminie do 30 marca ka¿dego roku za rok poprzedni.

§5
1. Porozumienie zawarto na czas nieokrelony pocz¹wszy od 29.05.2003 r., przy czym ka¿dej ze stron przys³uguje prawo jego rozwi¹zania za 6 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Miastu przys³uguje prawo do rozwi¹zania nin. Porozumienia za 1-miesiêcznym wypowiedzeniem w ka¿dym
przypadku gdy gmina nie bêdzie wywi¹zywaæ siê
z obowi¹zków okrelonych niniejszym porozumieniem.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach po 2 dla ka¿dej ze stron.
Miasto
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Gmina
Wójt
Gminy Sadlinki
E. Krajewska

3382
UCHWA£A Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28
poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz Nr 117 poz. 759, Nr 162,
poz. 1126 oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. z pon. zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1
£¹czy siê w Zespó³ Szkó³ w Trumiejkach zwany dalej
Zespo³em: Szko³ê Podstawow¹ oraz Gimnazjum w Trumiejkach, dla których organem prowadz¹cym jest Rada
Miejska w Prabutach.
§2
Zespó³ tworzy siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. a jego
siedzib¹ jest Szko³a Podstawowa w Trumiejkach.
§3
Do obwodu Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach nale¿¹: Gilwa, Grodziec, Kowale, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Trumiejki.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3383
UCHWA£A Nr XII/67/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej w obrêbie
geodezyjnym 1 miasta Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 113 poz. 984)
uchwala siê co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nowej ulicy po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Prabuty  oznaczonej szczegó³owo na mapie stanowi¹cej za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y  nazwê:
ulica Spokojna.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk

3384
UCHWA£A Nr XIII/74/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806
uchwala siê co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta i Gminy Prabuty, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Prabuty wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 65 skrela siê ust. 2.
1. § 102  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Prabutach.
2) Szko³y:
Gimnazjum w Prabutach,
Zespó³ Szkó³ w Rodowie,
Zespó³ Szkó³ w Trumiejkach,
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Prabutach,
Szko³a Podstawowa w Obrzynowie.
3) Przedszkola:

* Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.

Poz. 3383, 3384, 3385

 8058 
Przedszkole Nr 1 w Prabutach,
Przedszkole Nr 4 w Prabutach.

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk

3385
UCHWA£A Nr 90/XI/2003
Rady Miasta Malborka
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w pó³nocnej czêci
miasta Malborka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26,
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.)
oraz uchwa³y Nr 412/LII/02 Rady Miasta Malborka z dnia
26 wrzenia 2002 r. i uchwa³y Nr 40/VI/2003 Rady Miasta
Malborka z dnia 13 marca 2003 r. Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia podstawowe
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu po³o¿onego w pó³nocnej czêci
miasta MALBORKA, stanowi¹cy zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Malborka, uchwalonego uchwa³¹ MRN Nr X/
50/89 z dnia 30.10.1989 r. og³oszonego w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Elbl¹skiego Nr 13, poz. 84
z 1990 r.
2. Integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y stanowi rysunek
planu w skali 1: 2000, obowi¹zuj¹cy w zakresie okrelonym w uchwale i na rysunku planu.
3. Teren objêty ustaleniami w niniejszej uchwale obejmuje:
 od zachodu zewnêtrzn¹ granicê ulicy Parkowej,
 od pó³nocy zewnêtrzn¹ granicê ulicy Sportowej,
 od wschodu terenem prywatnym (dz. 13/2) u¿ytkowanym rolniczo,
 od po³udnia terenem ogrodów dzia³kowych (dz.14).
§2
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. Przepisach szczególnych  nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych.
2. Rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
3. Dzia³alnoci gospodarczej  nale¿y przez to rozumieæ
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szeroko pojêty wachlarz us³ug, wytwórczoci, produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej.
Uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ zespó³ negatywnych bodców (bêd¹cych skutkiem okrelonej dzia³alnoci) pogarszaj¹cych warunki ¿ycia mieszkañców
poprzez obni¿enie standardów rodowiska przyrodniczego.
Ograniczeniu uci¹¿liwoci  oznacza to, ¿e zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska bêd¹cy skutkiem prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie
ograniczony do granic w³asnoci obszaru, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
Linii rozgraniczaj¹cej przestrzenie publiczne  rozumieæ
przez to nale¿y niezbêdne zagospodarowanie terenu
pod drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi takie jak chodniki, cie¿ki rowerowe, zieleñce, a tak¿e
tereny zieleni miejskiej.
Obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym
sposobie u¿ytkowania  nale¿y przez to rozumieæ granicê nieprzekraczaln¹ dla terenów o ró¿nych funkcjach.
Nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê zabudowy, której nie mo¿na przekroczyæ, a która okrela
teren pod zabudowê wewn¹trz dzia³ki.
§3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
Stworzenie warunków prawnych dla wtórnego zagospodarowania terenów w czêci ju¿ zagospodarowanych, w czêci zdegradowanych, w czêci niezabudowanych, znajduj¹cych siê w granicach opracowania.
Umo¿liwienie korekty granic terenów oraz ich wtórny
podzia³ w celu zapewnienia dostêpnoci komunikacyjnej a tak¿e funkcjonalne zagospodarowanie obszaru.
Umo¿liwienie i u³atwienie skutecznych dzia³añ inwestycyjnych podmiotom dzia³aj¹cym w zakresie ustalonej
funkcji.
Ustalenie kierunków stopniowego przekszta³cania sposobu zagospodarowania terenu tam, gdzie konieczna
jest zmiana funkcji.
Ustalenie zasad zagospodarowania terenów publicznych wyznaczonych dla pe³nienia funkcji transportowej ruchu drogowego.
Ustalenie zasad uzbrojenia terenu.

§4
Ustala siê na obszarze objêtym planem:
1. G³ówn¹ funkcjê terenu, któr¹ stanowi:
1) funkcja us³ug turystycznych i rekreacja,
2) funkcja komunikacyjna,
2. Funkcja mieszkaniowa  rezydencjonalna.
§5
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie:
1. Obs³ugi komunikacyjnej terenu, polegaj¹cej na ustaleniu funkcji ulic miejskich, gdzie ulica lokalna przeznaczona jest dla obs³ugi ruchu lokalnego a tak¿e bezporedniej obs³ugi terenu.
2. Uzbrojenia obszaru w systemy infrastruktury technicznej:
1) pe³ne zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci miejskiej,
2) pe³ne zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
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3) odprowadzenie cieków sanitarnych za porednictwem sieci miejskiej na oczyszczalniê cieków w
Malborku,
4) odprowadzenie wód opadowych z ulicy, placów
i parkingów do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, które przed odprowadzeniem do odbiornika
musz¹ byæ podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
5) zabezpieczenie pe³nej dostêpnoci do gazu przewodowego z miejskiej sieci rozdzielczej,
6) zabezpieczenie pe³nej dostêpnoci do energii cieplnej z miejskiej sieci ciep³owniczej,
7) gromadzenie odpadów sta³ych (zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o odpadach i przyjêt¹ polityk¹ miasta w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w
granicach w³asnoci lub u¿ytkowania terenu, segregacja odpadów w miejscu ich powstawania; odpady komunalne wywo¿one poprzez s³u¿by wyspecjalizowanych przedsiêbiorstw, do zak³adu utylizacji
odpadów; odpady inne wywo¿one we w³asnym zakresie.
3. Wymagañ do terenów przeznaczonych pod zabudowê obiektami kubaturowymi:
1) wykonanie dokumentacji geologiczno  in¿ynierskiej
na koszt inwestora dla ustalenia zasad posadowienia budynków i rozwi¹zañ technicznych, jakim powinna odpowiadaæ konstrukcja budynków i ich fundamenty.
§6
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Malborka do konsekwentnego prowadzenia procesu rewaloryzacji terenu
w celu:
1. Usprawnienia dostêpu komunikacyjnego do terenu
i po³¹czenia go z systemem ogólno miejskim poprzez:
1) wyznaczenie pasów terenów przeznaczonych dla
celów komunikacyjnych,
2) budowê ulic lokalnych i ci¹gów pieszo  jezdnych,
3) budowê cie¿ek rowerowych poza jezdni¹.
2. Wycofania elementów degraduj¹cych krajobraz, niezgodnych z preferowanymi funkcjami.
3. Zastêpowania sukcesywnie funkcji przemys³owo 
technicznej funkcj¹ turystyczn¹ i komunikacyjn¹ stosownie do zapisu.
4. Stymulowania zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z ustaleniami planu.
5. Pozyskiwania nowych inwestorów w celu zagospodarowania terenu.
6. Uzyskania poprawy bezpieczeñstwa ruchu poprzez,
realizacjê cie¿ek rowerowych i chodników.
7. Wprowadzenia zieleni wysokiej i niskiej na parkingach, wzd³u¿ ulic lokalnych oraz tam gdzie to mo¿liwe.
8. Wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§7
Karta terenu 1  UT
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 1  UT
2. Powierzchnia terenu: w ha  0,6 ha
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3. Przeznaczenie, funkcja:
 us³ugi turystyczne z zieleni¹ towarzysz¹c¹ i prowadzenie zwi¹zanej z ni¹ dzia³alnoci gospodarczej,
 dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹  towarzysz¹c¹,
 uci¹¿liwoæ od dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e
przekroczyæ granicy terenu, na którym jest ona prowadzona.
4. Zasady zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 teren przeznaczony pod budowê obiektów hotelowo  gastronomicznych z zieleni¹ towarzysz¹c¹ przeznaczon¹ do celów rekreacyjnych oraz izolacyjnych
od ulicy Parkowej,
 ustala siê wysokoæ obiektów budowlanych nie przekraczaj¹c¹ 2,5 kondygnacji,
 ustala siê pokrycie budynków dachem dwuspadowym o nachyleniu min. 30%, krytym dachówk¹ lub
pokryciem dachówko  podobnym,
 ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od ulicy
Parkowej oznaczon¹ na rysunku planu nr 1, pozosta³e linie zabudowy wed³ug przepisów szczególnych.
 Przed wykonaniem projektu nale¿y wykonaæ ekspertyzê biologiczn¹ pozosta³oci znajduj¹cych siê w nieczynnych zbiornikach IMHOFFA i na poletku osadowym celem stwierdzenia przydatnoci terenu dla
funkcji hotelowo  mieszkaniowej i gastronomicznej.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 wjazdy na teren przeznaczony pod us³ugi turystyczne z ulicy lokalnej 5-KDL,
 wjazdy nie powinny kolidowaæ z wartociowymi
drzewami,
wymaga siê realizacji na przedmiotowym terenie
miejsc postojowych dla w³asnych goci oraz realizacji podjazdu dla autobusów i samochodów osobowych pod budynek hotelowy.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowanie istniej¹cego starodrzewu,
 urz¹dzenie zieleni ochronnej od strony ulicy Parkowej i terenu parku,
 urz¹dzenie zieleni rekreacyjnej towarzysz¹cej funkcji hotelowej,
 udzia³ terenów biologicznie czynnych minimum 20%
ogólnej powierzchni terenu.
7. Ochrona wartoci kulturowych:
 przy projektowaniu i realizacji planowanej funkcji turystycznej zaleca siê zachowaæ w maksymalnym
stopniu istniej¹cy obiekt dawnej przepompowni oraz
wykorzystania czêci wnêtrz obiektu na ekspozycjê
muzealn¹,
 obszar objêty wystêpowaniem zabytkowych warstw
kulturowych,
 prowadzenie wszelkich prac ziemnych wymaga:
* uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku,
* opiniowania w zakresie ochrony archeologicznej
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z miejskiej sieci
bêd¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sa-

nitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni 
do miejskiej kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej mo¿liwe ogrzewanie eta¿owe elektryczne lub
gazowe; wskazane ród³a energii odnawialnej lub
inne nie powoduj¹ce emisji zanieczyszczeñ,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i komórkowej,
 gospodarka odpadami na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu 2  KS
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 2  KS
2. Powierzchnia terenu w ha  0,57
3. Przeznaczenie, funkcja:
 Urz¹dzenia obs³ugi transportu samochodowego.
4. Zasada zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 parking na autokary i samochody osobowe poprzedzony opracowaniem projektu wykonany zgodnie z
przepisami szczególnymi dot. zasad projektowania
parkingów.
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêpnoæ komunikacyjna z ulicy Sportowej,
 wjazdy na teren parkingu nie powinny kolidowaæ
z wartociowymi drzewami.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 obowi¹zuje utrzymanie i ochrona istniej¹cych cennych okazów drzew,
 izolacja miejsc postojowych pasem zieleni od strony wschodniej,
 uzupe³nienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów na parkingu,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej minimum
20% ogólnej powierzchni terenu zajêtej pod parking.
7. Ochrona wartoci kulturowych:
 obszar objêty wystêpowaniem zabytkowych warstw
kulturowych,
 wszelkie prace ziemne wymagaj¹:
* uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku,
* opiniowania w zakresie ochrony archeologicznej
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 owietlenie terenu wiat³em elektrycznym,
 odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni
twardej do sieci kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu,
 ustawienie koszy na mieci.
Karta terenu 3  ZP
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 3  ZP
2. Powierzchnia terenu w ha 0,84
3. Przeznaczenie, funkcja:
 tereny publiczne przeznaczone na urz¹dzenie parku
miejskiego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni win-

 8061 

Poz. 3385

ny byæ poprzedzone opracowaniem projektu parku,
 na terenie parku winny siê znaleæ urz¹dzenia ma³ej
architektury (³aweczki, kosze na mieci), s³u¿¹ce do
wypoczynku i utrzymania porz¹dku,
 alejki dla pieszych i wydzielone cie¿ki dla rowerów,
 elementy ozdobne ma³ej architektury (np. fontanna,
rzeby, oczko wodne)
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 dostêpnoæ komunikacyjna dla pieszych i rowerów
z ulicy Sportowej,
 wjazdy dla s³u¿b specjalnych na teren parkingu nie
powinny kolidowaæ z wartociowymi drzewami.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 obowi¹zuje utrzymanie i ochrona istniej¹cych wartociowych drzew,
 uzupe³nienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów wg projektu parku.
7. Ochrona wartoci kulturowych:
 obszar objêty wystêpowaniem zabytkowych warstw
kulturowych,
 wszelkie prace ziemne wymagaj¹:
* uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku,
* opiniowania w zakresie ochrony archeologicznej
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 owietlenie terenu wiat³em elektrycznym, w tym wykonanie projektu technicznego dla linii elektroenergetycznej i odpowiedni dobór lamp dla owietlenia parku.
Karta terenu 4  MR
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 4  MR
2. Powierzchnia terenu: w ha 0,45
3. Przeznaczenie, funkcja:
 teren zabudowy mieszkaniowej  rezydencjonalnej,
4. Zasady zagospodarowania terenu, kszta³towanie zabudowy:
 teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ na du¿ej dzia³ce,
 ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy wynosz¹c¹ 10% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 ustala siê wysokoæ obiektów budowlanych nie przekraczaj¹c¹ 2,5 kondygnacji,
 ustala siê pokrycie budynku dachem dwuspadowym
o nachyleniu min. 30%, krytym dachówk¹,
 ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od ulicy
Parkowej oznaczon¹ na rysunku planu nr 1 (za³¹cznik graficzny nr 1).
5. Dostêpnoæ komunikacyjna, parkingi:
 wjazdy na terenie posesji nie powinny kolidowaæ z
wartociowymi drzewami,
 miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla w³asnych
potrzeb wykonaæ na terenie posesji.
6. Ochrona rodowiska i krajobrazu:
 zachowanie istniej¹cego starodrzewu,
 urz¹dzenie zieleni rekreacyjnej,
 udzia³ terenów biologicznie czynnych minimum 85%
ogólnej powierzchni terenu.
7. Ochrona wartoci kulturowych:
obowi¹zuje:
 obszar objêty wystêpowaniem zabytkowych warstw
kulturowych,
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 prowadzenie wszelkich prac ziemnych wymaga:
* uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku,
* opiniowania w zakresie ochrony archeologicznej
przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej:
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z miejskiej sieci
bêd¹cej w gestii zak³adu energetycznego,
 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej po ich podczyszczeniu w niezbêdnym stopniu,
 odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni 
do miejskiej kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,
 ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciep³owniczej wzglêdnie ogrzewanie eta¿owe elektryczne lub
gazowe; wskazane jest ogrzewanie ze róde³ przyjaznych rodowisku,
 ³¹cznoæ telefoniczna z istniej¹cego systemu telefonii przewodowej i komórkowej,
 gospodarka odpadami na zasadach ogólno-miejskich.
Karta terenu 5  KDL
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 5  KDL
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
Funkcja:
 ulica istniej¹ca do modernizacji, przeznaczona dla
obs³ugi terenu i po³¹czenia (poza g³ówn¹ osi¹ komunikacyjn¹) Centrum miasta z dzielnic¹ mieszkaniow¹ Piaski,
 klasa ulicy: lokalna (L),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
 ulica przeznaczona dla ruchu rowerowego i pieszego i ruchu ko³owego.
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowym o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1x2),
 jednostronna cie¿ka rowerowa, po stronie zachodniej ulicy, projektowana zgodnie z przepisami szczegó³owymi,
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulice istniej¹ca sieæ infrastruktury do adaptacji,
 po stronie zachodniej ulicy przewiduje siê lokalizacjê dodatkowej sieci infrastruktury niezbêdnej dla
obs³ugi obszaru.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy dojazdowa KDX, podporz¹dkowana do
ulicy funkcji lokalnej 5  KDL zgodnie z zasadami
ruchu drogowego
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 wzd³u¿ ulicy zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie,
 wskazane jest dosadzenie drzew i krzewów tam
gdzie jest to mo¿liwe i nie zagra¿a bezpieczeñstwu
ruchu (widocznoci).
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê na etapie projektu technicznego wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
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 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy:
*linie elektroenergetyczne,
*linie telekomunikacyjne,
*sieci wodoci¹gowe,
*sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹,
*urz¹dzenia wodnych melioracji,
*gazoci¹gi, sieci ciep³ownicze;
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie pod
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi.
Karta terenu 6  KDX
1. Oznaczenie (symbol literowo  cyfrowy): 6  KDX
2. Powierzchnia terenu: Nie dotyczy.
3. Przeznaczenie:
 tereny publiczne przeznaczone pod komunikacjê drogow¹.
Funkcja:
 ulica pieszo  jezdna projektowana dla obs³ugi terenu i funkcji rekreacyjnej,
 klasa ulicy: dojazdowa (D),
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15 m,
 przeznaczona dla ruchu rowerowego i pieszego oraz
ograniczonego ruchu ko³owego,
4. Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
 ulica jednoprzestrzenna dwukierunkowa o jednym
pasie ruchu w ka¿dym kierunku (1 x 2),
 jednostronny chodnik o szerokoci 2,5 m lokalizowany po stronie wschodniej lub zachodniej,
 jednostronna cie¿ka rowerowa, po stronie zachodniej ulicy, projektowana zgodnie z przepisami szczególnymi,
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicê istniej¹ca sieæ infrastruktury do adaptacji,
 po stronie zachodniej i wschodniej ulicy przewiduje
siê lokalizacjê dodatkowej sieci infrastruktury niezbêdnej dla obs³ugi obszaru.
5. Uwarunkowania wynikaj¹ce z bezpieczeñstwa ruchu:
 ulica klasy lokalnej KDL, do której zgodnie z zasadami ruchu drogowego podporz¹dkowana jest ulica
pieszo-jezdna 6  KDX
 przejcie dla pieszych z ulicy na ci¹g pieszo-jezdny
musi byæ oznaczone znakami drogowymi i wyznaczone na jezdni
6. Ochrona rodowiska i kszta³towanie krajobrazu:
 wzd³u¿ ulicy zachowaæ istniej¹ce zadrzewienie, poza
kilkoma, które na modernizacjê ulicy wskazane s¹
do likwidacji (jak pokazano na rysunku planu),
 wymagane dosadzenie drzew i krzewów tam gdzie
jest to mo¿liwe i nie zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu
(widocznoci).
7. Infrastruktura techniczna:
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulicê na etapie projektu technicznego wymaga zgody zarz¹dcy ulicy,
 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w pasie
ulicznym nie mo¿e naruszaæ elementów technicznych ulicy, do sieci infrastruktury zaliczamy: linie
elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, sieci
wodoci¹gowe, sieæ kanalizacyjn¹ sanitarn¹ i deszczow¹, urz¹dzenia wodnych melioracji, gazoci¹gi,
sieci ciep³ownicze;

 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie nad
drog¹ nie mo¿e naruszyæ skrajni drogi.
 infrastruktura liniowa przebiegaj¹ca poprzecznie pod
drog¹ nie mo¿e naruszyæ konstrukcji drogi.
ROZDZIA£ III
§8
Ustala siê zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.) stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, na poziomie:
1. 0% dla terenów przeznaczonych pod tereny publiczne, tj. funkcjê komunikacyjn¹ (symbol KD) i tereny
parkowe (ZP).
2. 30% dla terenów przeznaczonych pod funkcje turystyczn¹ (symbol UT).
ROZDZIA£ IV
§9
Uchyla siê ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Malborka,
uchwalonego Uchwa³¹ MRN Nr X/50/89 r. og³oszonego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Elbl¹skiego Nr 13,
poz. 84 z 1990 r. w zakresie terenu objêtego niniejszym
planem.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony

3386
UCHWA£A Nr VIII/51/03
Rady Gminy Bobowo
z dnia 30 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Bobowie.
Na podstawie art. 46 ust. 1 w zwi¹zku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 20 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 9 lit 4 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy w Bobowie ustala co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bobowie stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIII/28/01 rady Gminy w
Bobowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia
jednostki bud¿etowej  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bobowie:
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1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Bezporedni nadzór
nad GOPS sprawuje Wójt Gminy,
2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Orodkiem kieruje Kierownik GOPS powo³any w drodze zarz¹dzenia Wójta
Gminy,
3) § 7 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Ustala regulamin pracy GOPS,
4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: obsadê etatow¹ Orodka ustala Wójt na wniosek kierownika GOPS,
5) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ prowadz¹c¹ gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
6) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: GOPS mo¿e równie¿
uzyskaæ rodki finansowe i rzeczowe pochodz¹ce z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarnoci publicznej
po uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
7) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Regulamin pracy,
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 7 musi byæ zgodny
zRegulaminem pracy Urzêdu Gminy przy uwzglêdnieniu specyfiki pracy GOPS,
8) § 12 otrzymuje brzmienie: Zmiany niniejszego statutu mog¹ byæ dokonywane w drodze uchwa³y Rady
Gminy na wniosek Wójta Gminy w porozumieniu
z kierownikiem GOPS.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

3387
ANEKS
z dnia 10 padziernika 2003 r.
do Porozumienia
zawartego dnia 10 marca 2003 r. w Kwidzynie
pomiêdzy: Powiatem Kwidzyñskim z siedzib¹ w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 reprezentowanym
przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê
2. Justynê Koz³owsk¹  Cz³onka Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem,
a Gmin¹ Miejsk¹ Kwidzyn reprezentowan¹ przez:
Romana Berê  Zastêpcê Burmistrza
zwan¹ dalej Miastem Kwidzyn
Powo³uj¹c siê na § 3 oraz § 11 Porozumienia z dnia
10 marca 2003 r. oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 12
pkt 8h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. 01.142.1592 z pón. zm.), art. 5 ust. 5a
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tj.
Dz. U. 96.67.329 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 wrzenia 2000 r. (tj.
Dz. U. 00.85.956 z pón. zm.) niniejszym aneksem wprowadza siê do przedmiotowego Porozumienia nastêpuj¹ce zmiany:

§1
Strony zgodnie stwierdzaj¹, ¿e w § 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Na wykonywanie zadañ przekazanych na mocy niniejszego Porozumienia Powiat przeka¿e w 2003 r. Miastu
Kwidzyn dotacjê z bud¿etu w wysokoci 30.630 z³ (s³ownie z³ trzydzieci tysiêcy szeæset trzydzieci), a w tym:
1) kwotê 11.161 z³. (s³ownie z³. jedenacie tysiêcy sto
szeædziesi¹t jeden) na nauczyciela doradcê metodycznego wskazanego przez Powiat,
2) kwotê 19.469 z³ (s³ownie z³ dziewiêtnacie tysiêcy
czterysta szeædziesi¹t dziewiêæ) na koszty zwi¹zane z wykonywaniem powierzonego zadania, o którym mowa w § 1.
§2
Pozosta³e postanowienia Porozumienia nie ulegaj¹
zmianie.
§3
Niniejszy aneks stanowi integraln¹ czêæ Porozumienia.
§4
Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron
umowy.
Powiat
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Z up. Starosty Powiatu
J. Koz³owska
Skarbnik Powiatu

Miasto Kwidzyn
Burmistrz
z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza
Cz³onek Zarz¹du
E. Bejgrowicz

3388
UCHWA£A Nr XI/76/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 W³adys³awowi uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê nazwê czêci ul. Rolnej, na któr¹ sk³ada siê
dzia³ka geodezyjna oznaczona numerem 307, po³o¿ona
w obrêbie Tupad³y, gmina W³adys³awowo, na nazwê
ul. Grafitowa, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego we W³adys³awowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
S. Klein
* Za³¹cznika graficznego nie publikuje siê.
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3389
UCHWA£A Nr XII/94/2003
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 22 padziernika 2003 r.

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej osiedla w Rozewiu na terenie administracyjnym m. W³adys³awowa okrelonych uchwa³¹ Rady Miejskiej we W³adys³awowie Nr XLV/348/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zmienia siê granice jednostki pomocniczej  osiedla w
Rozewiu okrelonej za³¹cznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Uchyla siê za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej
we W³adys³awowie Nr XLV/348/2002 z dnia 24 kwietnia
2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

3390
UCHWA£A Nr XII/96/2003
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 22 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego
za dzier¿awê gruntów rolnych, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy W³adys³awowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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 W³adys³awowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki czynszu dzier¿awnego za dzier¿awê
gruntów rolnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy W³adys³awowa zgodnie z za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/96/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 22 padziernika 2003 r.
Op³aty za dzier¿awê grunty rolne
(stawki za 1 ha/rocznie)
rodzaj/klasa
III
IV
V
VI

³¹ki
26,50
22,50
19,50

rola
40,30
32,60
27,50
22,50

pastwiska
20,50
17,00
15,00

3391
UCHWA£A Nr XII/97/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 22 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów i lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy W³adys³awowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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 W³adys³awowa
§1
Ustala siê minimalne stawki czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów i najem lokali u¿ytkowych, bêd¹cych
w³asnoci¹ Gminy W³adys³awowa zgodnie z za³. nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Stawki czynszu dzier¿awnego ró¿nicuje siê w zale¿noci od po³o¿enia w okrelonej strefie.
§3
1. Stawki wyszczególnione w za³. nr 2 obowi¹zuj¹ w
2004 r.
2. Do czynszu dolicza siê podatek VAT w/g obowi¹zuj¹cych przepisów.
§4
Ustala siê strefy  ródmiejsk¹ i poredni¹ zgodnie z
za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2

§5

Do obliczenia op³at dzier¿awnych upowa¿nia siê Burmistrza Miasta W³adys³awowa.

W przypadku ustalania wysokoci czynszu na podstawie przeprowadzonego przetargu lub licytacji, stawki
okrelone niniejsz¹ Uchwa³¹ stanowi¹ cenê wywo³awcz¹.

§3

§6

Traci moc uchwa³a Nr L/373/2002 z dnia 25 wrzenia
2002 r. Rady Miejskiej we W³adys³awowie w sprawie ustalenia op³at czynszu dzier¿awnego za grunty rolne.

Do obliczania op³at dzier¿awnych upowa¿nia siê Burmistrza Miasta W³adys³awowa.

§4

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Traci moc uchwa³a Nr L/372/2002 z dnia 25 wrzenia

 8065 

Poz. 3391, 3392

2002 r. Rady Miejskiej we W³adys³awowie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów
i lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy W³adys³awowa.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/97/2003
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 22 padziernika 2003 r.
Podzia³ miasta na strefy:
1. Strefa ródmiejska:
miejscowoæ W³adys³awowo:
 obejmuje obszar dzielnic: Hallerowo i ródmiecie,
a ponadto obszar wzd³u¿ ulicy ¯eromskiego w obrêbie miejscowoci W³adys³awowie.
Miejscowoæ Jastrzêbia Góra:
 obejmuje obszar po³o¿ony przy ulicach: Rozewska
od ulicy Klifowej do ulicy Królewskiej, Droga Rybacka, Promenada wiatowida, Pucka od ulicy ¯arnowcowej, Królewska, Kaszubska, S³owackiego.
2. Strefa porednia:
W³adys³awowo  pozosta³a czêæ miasta.
Jastrzêbia Góra  pozosta³a czêæ miasta.
Cha³upy.
Ch³apowo.
Tupad³y.
Ostrowo.
Karwia.
Rozewie.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XII/97/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 22 padziernika 2003 r.

Stawki za dzier¿awê gruntów i lokali u¿ytkowych
(stawki za 1 m2 w stosunku miesiêcznym)

1. Dzia³alnoæ handlowo-us³ugowa ca³oroczna:
a) strefa ródmiejska  7,80 z³,
b) strefa porednia  5,70 z³.
2. Dzia³alnoæ handlowo-us³ugowa tymczasowa-sezonowa, obowi¹zuj¹ca w m-cach
a) V, VI, IX:
 strefa ródmiejska  17,30 z³,
 strefa porednia  10,80 z³,
pozosta³e m-ce stawki ca³oroczne
b) VII, VIII:
 strefa ródmiejska  73,50 z³,
 strefa porednia  36,70 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Dojcie do punktów handlowo  us³ugowo  gasrtonomicznych, w m-cach:
a) V, VI, IX:
 strefa rodmiejska  8,70 z³,
 strefa porednia  6,80 z³,
pozosta³e m-ce stawki ca³oroczne
b) VII, VIII:
 strefa ródmiejska  33,60 z³,
 strefa porednia  27,10 z³
oraz dojcie do sta³ych punktów handlowo  us³ugowo  gastronomicznych u¿ytkowanych przez ca³y
rok,
c) strefa ródmiejska  4,30 z³,
d) strefa porednia  2,20 z³.
4. Tereny pod imprezy widowiskowo-rozrywkowe
a) do 100 m2  14,80 z³,
b) powy¿ej 100 m2  11,20 z³.
5. Tereny sk³adowe  0,97 z³.
6. Tereny pod toalety  0,95 z³.
7. Tereny pod gara¿e  3,30 z³.
8. Tereny pod zieleñce, drobne uprawy warzyw i kwiatów (bez trwa³ego ogrodzenia)  0,24 z³.
9. Tereny pod boiska i place zabaw (oprócz ogólnodostêpnych)  1,75 z³.
10. Lokale u¿ytkowe (nie dotyczy pomieszczeñ Urzêdu
Miejskiego)  14,80 z³.
11. Op³ata za ustawienie reklamy (powierzchnia reklamy)
 48,00 z³.
12. Tereny pod parkingi:
a) do 2000 m2  2,25 z³,
b) powy¿ej 2000 m2  1,33 z³.
13. Op³aty na cele owiatowe:
a) za grunt  2,14 z³/m2 rocznie,
b) za budynek  1,12 z³/m2 rocznie.

3392
UCHWA£A Nr XII/214/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
rok 2004.
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 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) oraz art. 10, ust. 1 i art 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz 1039)oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 padziernika
2003 r w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2004 r. (Dz. Urz. M.F Nr 15
poz. 83 z 24 padziernika 2003 r.) i 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
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2004:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

Stawka w z³otych
Wyprodukowane do 1992 r.
Wyprodukowane po 1992 r.
w³¹cznie
600
620
941
982
1.179
1.241

Masa ca³kowita pojazdu
w tonach
3,5 do 5,5 w³¹cznie
Pow. 5,5 -9 w³¹cznie
Pow. 9 a poni¿ej 12

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna
masa ca³kowita
Równa lub
wy¿sza ni¿

Mniejsza ni¿

12
18
26

18
26

12
18
26

18
26

12
18
26

18
26

Stawki podatku w z³otych
O (osie)jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie jezdne
1.541
1.706
1.948
Trzy osie jezdne
1.241
1.706
1.948
Cztery osie jezdne
1.241
1.665
1.948

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.551
1.810
2.130
1.344
1.810
2.130
1.344
1.737
2.452,80

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton:

Stawka w z³otych
Wyprodukowane
Wyprodukowane po 1992 r.
do 1992 r. w³¹cznie
827
900
1.034
1.117
1.313
1.417

Masa ca³kowita
zespo³u pojazdów w tonach
Od 3,5 do poni¿ej 5,5
Od 5,5 do poni¿ej 9
Od 9 do poni¿ej 12

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wiêkszej ni¿ 12 ton:

Liczba osi jezdnych
i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów
Równa lub wy¿sza ni¿

Mniejsza ni¿

12
18
37

18
37

12
18
37

18
37

Stawka podatku w z³otych
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznawanym
za równowa¿ne
Dwie osie jezdne
1.551
1.654
1.959
Trzy osie jezdne
1.551
1.654
1.895

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.603
1.937,76
2.131
1.722,97
1.722,97
2.548,65

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

Stawka w z³otych

Masa ca³kowita zespo³u pojazdów
w tonach

Wyprodukowane po 1992 r.

Od 7 do poni¿ej 12

720

Wyprodukowane
do 1992 r. w³¹cznie
770

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 jezdnych i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów
Równa lub wy¿sza ni¿

Mniejsza ni¿

12
18
37

18
37

12
18
37

18
37

12
18
37

18
37

Stawka podatku w z³otych

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznawanym za równowa¿ne
Jedna o jezdna
1.060
1.400
1.510
Dwie osie jezdne
1.060
1.400
1.510
Trzy osie jezdne
1.060
1.400
1.490

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.100
1.400
1.590
1.100
1.400
1.699,87
1.100
1.400
1.510

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

Liczba miejsc do siedzenia
Mniejsza ni¿ 30
Powy¿ej 30

Stawka w z³otych
Wyprodukowane
Wyprodukowane po 1992 r.
do 1992 r. w³¹cznie
1.396
1.427
1.468
1.499

§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,3 i 7 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu;
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
569,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
910,00 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.106,00 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:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
775,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
982,00 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.261,00 z³
c) . od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc
1.344,00 z³
2) równej lub powy¿ej 30 miejsc
1.425,00 z³

§3
Traci moc Uchwa³a II/14/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.
§4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki

3393
UCHWA£A Nr XVII/175/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/15/2002 Rady Miejskiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Redy z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoci, podatek
rolny, podatek leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci
prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W § 1 ust. 1 uchwa³y zmienia siê treæ:
za³¹cznika nr 1*  Informacja w sprawie podatku od
nieruchomoci.
za³¹cznika nr 2*  Deklaracja na podatek od nieruchomoci.
§2
Za³¹czniki o których mowa w § 1 stanowi¹ integraln¹
czêæ uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

Miasta Redy, nie objête op³at¹ skarbow¹, w wysokoci:
1) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  65 z³,
2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  65 z³,
3) za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u  100 z³,
4) za wykonanie na ¿¹danie obywatela kserokopii dokumentu  1 z³ za ka¿d¹ stronê.
§2
Op³ata administracyjna jest p³atna gotówk¹ w kasie
Urzêdu Miasta w Redzie z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§4
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXXII/314/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
6 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej,
2) Nr XXXVI/362/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
4 grudnia 2001 r. o zmianie uchwa³y Nr XXXII/314/2001
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej,
3) Nr XXXVIII/379/2003 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
19 lutego 2002 r. o zmianie uchwa³y w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
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UCHWA£A Nr XVII/180/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2003 r.

UCHWA£A Nr 181/2003
Rady Miasta Redy
z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 18 i 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 z pón. zm.) oraz
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy Reda, Burmistrza
* Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.

w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Miasta Redy
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na terenie Miasta Redy na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Program wspó³pracy Miasta Redy z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na terenie Miasta Redy na rok 2004, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

 8069 

Poz. 3395

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia  z moc¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/181/03
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 17 grudnia 2003 r.
Program wspó³pracy Miasta Redy
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego
na terenie Miasta Redy na rok 2004
Rozdzia³ I
Cele programu:
1. Priorytetem Samorz¹du Miasta Redy jest jak najlepsze
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, któr¹ tworz¹ jego mieszkañcy. Aktywna wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i stowarzyszeniami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia³aj¹cymi na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do
innych kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele
statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku
publicznego, zwanymi w dalszej czêci programu Organizacjami, stanowi element efektywnego kierowania
miastem. Program jest okreleniem zasad w zakresie
wspierania przez Miasto Redê dzia³añ Organizacji, poprzez powierzanie im wykonania ustawowych zadañ
po¿ytku publicznego Miasta Redy.
Rozdzia³ II
Formy wspó³pracy:
1. Program stanowi element polityki spo³eczno-finansowej Miasta Redy oraz okrela obszary, formy i zakres
wspó³pracy, z uwzglêdnieniem zasad: pomocniczoci,
suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji oraz jawnoci. Formy wspó³pracy, to
w szczególnoci:
1) zlecanie Organizacjom realizacji zadañ publicznych
na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie,
2) wzajemne informowanie siê o planowanych kierunkach dzia³alnoci i wspó³dzia³anie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowanie z Organizacjami odpowiednio do zakresu ich dzia³ania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
tych Organizacji,
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4) tworzenie wspólnych zespo³ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, z³o¿onych z przedstawicieli Organizacji oraz przedstawicieli organów Miasta
Redy.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe ustalenia
dotycz¹ce programu wspó³pracy:
1. Miasto Reda i Organizacje wspó³pracowaæ bêd¹ przy
realizacji zadañ okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) na zasadach
wprowadzonych przez tê ustawê.
2. Realizacja zadañ Miasta Redy odbywa siê poprzez
wspó³pracê z Organizacjami, które w zwi¹zku z tym
bêd¹ otrzymywa³y na realizacjê tych zadañ dotacje
z bud¿etu Miasta.
3. Rada Miasta Redy na podstawie wniosków corocznie
sk³adanych przez Organizacje Samorz¹dowi Miasta
Redy, a tak¿e na podstawie dotychczasowego przebiegu wspó³pracy z Organizacjami uznaje, ¿e do zagadnieñ priorytetowych, które bêd¹ realizowane przez
partnerów Programu w 2004 r. nale¿¹:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych,
c) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
e) ratownictwo i ochrona ludnoci.
4. Lista zadañ wymienionych w pkt 3 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych, kierunkach dzia³añ na rok 2004, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjêcia wspó³pracy. Do pozosta³ych
kryteriów nale¿¹: wiarygodnoæ, wykazana efektywnoæ i skutecznoæ w realizacji za³o¿onych celów, nowatorstwo metod dzia³ania oraz posiadane zasoby.
5. Uszczegó³owienia zadañ wymienionych w punkcie 3
lit. od a do e, okreli Burmistrz w og³oszeniu otwartego konkursu ofert.
6. 1. Rada Miasta Redy zapewni w bud¿ecie na 2004 r.,
rodki na realizacjê zadañ Miasta Redy, wymienionych
w Programie jako cele priorytetowe roku 2004,
przez Organizacje, w wysokoci 40 ty. z³.
2. Podzia³u rodków dokona Burmistrz w formie zarz¹dzenia, kieruj¹c siê propozycj¹ realizacji zadañ z³o¿on¹ przez Organizacje a w szczególnoci przedmiot zadañ, rozmiar i zasiêg wiadczonych us³ug.
2. Zlecanie realizacji zadania Miasta Redy Organizacjom
odbywa siê w drodze otwartego konkursu ofert, chyba, ¿e przepisy odrêbne przewiduj¹ inny tryb zlecenia
lub dane zadanie mo¿na zrealizowaæ efektywniej w inny
sposób okrelony w przepisach odrêbnych w szczególnoci na zasadach i w trybie okrelonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem
porównywalnoci metod kalkulacji i kosztów.
3. Otwarte konkursy ofert s¹ og³aszane i przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz zarz¹dzenia wydane przez Burmistrza Miasta Redy.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
W terminie do dnia 30 wrzenia 2004 r., Rada Miasta
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UCHWA£A Nr XIX/177/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie 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; z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200,
poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039;
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.150,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
a) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
553,15 z³
b) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
1.013,92 z³
c) o liczbie osi jezdnych  cztery i wiêcej oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿
12 ton
1.653,68 z³
3) od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
1.251,81 z³
b) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
1.576,31 z³
c) o liczbie osi jezdnych  cztery i wiêcej oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton do mniej
ni¿ 29 ton
1.653,68 z³
d) o liczbie osi jezdnych  cztery i wiêcej oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿
29 ton
2.452,80 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
1.250,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 1.300,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.350,00 z³
5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
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a) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
1.412,33 z³
b) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
1.722,97 z³
6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 12 ton do mniej ni¿ 31 ton
919,23 z³
b) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 31 ton
1.937,76 z³
c) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton 1.722,97 z³
d) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 40 ton 2.548,65 z³
7) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
600,00 z³
8) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
a) o liczbie osi jezdnych  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton 319,88 z³
b) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton 1.149,03 z³
c) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton
942,32 z³
9) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton 561,24 z³
b) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 12 ton do 36 ton w³¹cznie 1.291,07 z³
c) o liczbie osi jezdnych  dwie i dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 36 ton
1.699,87 z³
d) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 12 ton do 36 ton w³¹cznie 942,32 z³
e) o liczbie osi jezdnych  trzy i dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 36 ton
1.280,68 z³
10) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
450,00 z³
b) powy¿ej 15 do 30 miejsc w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.600,00 z³
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  500,00 z³,
 lit. b)  900,00 z³,
 lit. c)  1.100,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 4:
 lit. a)  1.200,00 z³,
 lit. b)  1.250,00 z³,
 lit. c)  1.300,00 z³,
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c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)  550,00 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 10:
 lit. a)  400,00 z³,
 lit. b)  850,00 z³,
 lit. c)  1.550,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
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UCHWA£A Nr XIX/178/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2004
rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 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; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874;
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci:
1. Od gruntów:
1) od 1 m² powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,28 z³,
3) od 1 m² powierzchni gruntów pod budynkami mieszkalnymi  0,09 z³,
4) od 1 m² powierzchni gruntów pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  0,30 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych  0,50 z³,
2) od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,83 z³,
3) od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków magazynowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
produkcyjnej  15,00 z³,
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4) od 1 m² powierzchni budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
5) od 1 m² powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
6) od 1 m² powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  5,62 z³.
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
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
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UCHWA£A Nr XIX/179/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie: 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; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96,
poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200,
poz. 1953; Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci  IN-1, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci  DN-1, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w S³upsku Nr IV/35/02
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy na
podatek od nieruchomoci.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej W S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

3399

sów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2004 r. (Dz. Urz. M.F. Nr 15 poz. 83) Rada Miasta Kocierzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na 2004 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2

UCHWA£A Nr XX/119/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2004 r.
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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra finan-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XX.119.03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Na podstawie § 1 w/w uchwa³y okrela siê stawki podatku od rodków transportowych na 2004 rok

Lp.

Treæ
2

1

I

WYSOKOÆ STAWEK PODATKU OD RODKÓW
TRANSPORTOWYCH

1

Samochód ciê¿arowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu

1)
2)
3)
2
1)
a
b
2)
a
b
3)
a
3
1)
a
b
2)
a
b
3)
a
4
1)

od 3,5 -5,5t
powy¿ej 5,5 do 9t
powy¿ej 9 a poni¿ej 12t

Stawka podatku
3

500,00
750,00
1 000,00

Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
o liczbie osi  trzy
o liczbie osi  cztery i wiêcej
Równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  cztery i wiêcej
Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi  trzy
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  trzy
o liczbie osi  cztery i wiêcej
Rrównej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
o liczbie osi  cztery i wiêcej

2 452,80

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdu:
Od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

1 100,00

1 400,00
1 600,00
1 700,00
1 800,00
2 100,00

1 600,00
1 700,00
1 800,00
1 900,00
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Poz. 3399
2)
3)

5

1)
a
2)
a
3)
a
b
6
1)
a
2)
a
3)
a
b

7

a
8
1)
a
2)
a
b
3)
a
b
9
1)
a
2)
a
b
3)
a
b
10
a
b

Od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
Od 9 ton i poni¿ej 12 ton

Dziennik Urzêdowy
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1 200,00
1 300,00

Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
o liczbie osi  dwie
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
c. równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy
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:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  dwie
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym maj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do poni¿ej 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poni¿ej
12 ton
od 7 ton i powy¿ej 12 ton
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  jedna
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  jedna
o liczbie osi  dwie
Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy

1 200,00
1 412,33
1 412,33
1 722,97

1 340,00
1 937,76
1 937,76
2 548,65

700,00

700,00
800,00
900,00
1 149,03
1 100,00

Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
o liczbie osi  jedna
Równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  jedna
o liczbie osi  dwie
Równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
o liczbie osi  dwie
o liczbie osi  trzy
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
mniejszej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1 000,00
1 300,00
1 400,00
1 699,87
1 600,00
1 300,00
1 500,00
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II

11
a
b
c
12
a
b
c
13
a
14
a
b

III
15
a
b
c
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DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W PKT. 1, 4, 7 i 10
WYPRODUKOWANYCH PRZED 1990 R.STAWKI PODATKU
ZWIÊKSZA SIÊ I OKRELA SIÊ W WYSOKOCI:
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
do 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
od 9 ton do poni¿ej 12 ton

600,00
900,00
1 100,00

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 ton
do 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1 200,00
1 300,00
1 400,00

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

1 000,00

Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
mniejszej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1 400,00
1 700,00

DLA POJAZDÓW, OKRELONYCH W PKT 1, 4, 7
WYPRODUKOWANYCH PO 1999R

i 10

Ood samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

16

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:

a
b
c
17
a
b

od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
od 9 ton i poni¿ej 12 ton
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

18

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

400,00
800,00
900,00

1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 100,00
1 400,00
600,00
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UCHWA£A Nr XV/143/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania
niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 3
w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 14, art. 18 i art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) i 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 Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/10/2002 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od
posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y okrelaj¹cy wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y okrelaj¹cy wysokoæ
op³aty administracyjnej otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia siê od podatku szczeniêta w wieku do 8
tygodni.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y XV/143/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
ZA£¥CZNIK Nr 1
Podatek od nieruchomoci  stawki na 2004 r.
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,48 z³ od
1 m² powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej 15,70 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Dziennik Urzêdowy
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dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,76 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych 3,49 z³ od 1 m² powierzchni
u¿ytkowej.
Od pozosta³ych budynków 5,40 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
Od gara¿y 4,55 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
Od budowli:
1) wchodz¹cych w sk³ad systemu kanalizacji sanitarnej 0,1% ich wartoci,
2) pozosta³ych budowli 2% ich wartoci.
Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,59 z³ od 1 m²
powierzchni,
2) wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 0,18 z³
od 1 m² powierzchni,
3) pozosta³ych 0,24 z³ od 1 m² powierzchni,
4) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 z³ od 1 ha powierzchni.
Stawka podatku od nieruchomoci od budynków lub
ich czêci, w których osoby rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie Miasta, o ile w ostatnim roku
obrotowym takiej dzia³alnoci na terenie Miasta nie
prowadzi³y i nie s¹ postawione w stan likwidacji lub
upad³oci, wynosi 8,75 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej.
Stawka podatku od nieruchomoci, okrelona pkt 2
wynosi 8,75 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej
w pierwszym i drugim roku powstania obowi¹zku podatkowego od nowych obiektów lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
które po zakoñczeniu inwestycji zosta³y wprowadzone do eksploatacji. Stawka nie dotyczy obiektów istniej¹cych lub ich czêci, dla których zmieniono funkcjê, rodzaj dzia³alnoci lub nast¹pi³a zmiana w³aciciela.
Stawka podatku od nieruchomoci okrelona w pkt 2
wynosi 8,75 z³ od 1 m² powierzchni u¿ytkowej od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ w ni¿ej wymienionych bran¿ach:
1) szewstwo naprawkowe,
2) maglowanie.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y XV/143/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.

ZA£¥CZNIK Nr 3
Wysokoæ op³aty administracyjnej obowi¹zuj¹cej
w 2004 r.
1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego:
a) terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  96,00 z³,
b) pozosta³ych terenów  184,00 z³.
2. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu za-
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gospodarowania przestrzennego niezbêdnego dla
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycz¹cego:
a) pozosta³ych inwestycji  184,00 z³,
b) za wydanie opinii dotycz¹cej zgodnoci proponowanego podzia³u nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego  122,00 z³.

3401
UCHWA£A Nr XV/144/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych
innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 15
i art. 19 pkt 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039)
i obwieszczeniem 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 Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/11/2002 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem, zmienia
siê treæ za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y, okrelaj¹cego wysokoæ op³aty targowej, obowi¹zuj¹cej na terenie administracyjnym miasta Pruszcza Gdañskiego, który otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik
do uchwa³y XV/144/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
ZA£¥CZNIK Nr 1
Wysokoæ op³aty targowej ustalonej na 2004 r.
1. Na targowiskach miejskich:
a) od stoiska handlowego przenonego:
 do 1 m²  2,70 z³,
 od 1 m²  6,60 z³,
b) od stoiska handlowego sta³ego:
 stó³  6,60 z³,

c) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem mechanicznym:
 do 0,7 t  5,30 z³,
 od 0,7 t do 2 t  7,90 z³,
 powy¿ej 2 t  20,20 z³.
2. W miejscach, na których prowadzona jest okazjonalna
dzia³alnoæ handlowa:
 12,00 z³ za ka¿dy rozpoczêty m² powierzchni, jednak nie wiêcej ni¿ 579,32 z³ dziennie.
3. W miejscach przeznaczonych na prowadzenie gie³dy
samochodowej:
 14,90 z³ od osoby handluj¹cej.

3402
UCHWA£A Nr XV/145/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w zwi¹zku z art. 10
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203,
poz. 1966), obwieszczeniem 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) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2004 r. (Dziennik Urzêdowy Ministra Finansów Nr 15,
poz. 83) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych,
zarejestrowanych na terenie miasta Pruszcza Gdañskiego, okrelone w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
2. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych,
zarejestrowanych na terenie miasta Pruszcza Gdañskiego, posiadaj¹cych katalizatory lub certyfikaty EURO
(EKGONZ), okrelone w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/12/2002 r. Rady Miasta Pruszcz
Gdañski z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
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Poz. 3402, 3403
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/145/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Roczne stawki podatku od rodków transportowych
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.200,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 12 ton i powy¿ej
2.290,00 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 12 ton i poni¿ej 29 ton
2.290,00 z³
b) od 29 ton i powy¿ej
2.452,80 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
5. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770,00 z³
b) powy¿ej 36 ton
2.290,00 z³
6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton i poni¿ej 31 ton
1.937,76 z³
b) od 31 ton i poni¿ej 40 ton
2.368,25 z³
c) od 40 ton i powy¿ej
2.548,65 z³
7. Od autobusu w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
700,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
8. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.000,00 z³
9. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.118,00 z³
b) powy¿ej 36 ton i poni¿ej 38 ton
1.447,84 z³
c) od 38 ton i powy¿ej
1.472,00 z³
10. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 w³¹cznie
1.447,84 z³
b) powy¿ej 36 ton
1.700,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/145/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Roczne stawki podatku od rodków transportowych
dla pojazdów posiadaj¹cych katalizatory
lub certyfikaty EURO (EKGONZ)
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,00 z³
d) od 12 ton
2.124,00 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.300,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.678,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
2.207,00 z³
3. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
600,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400,00 z³

3403
UCHWA£A Nr XV/146/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 17 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotycz¹cych podatku od
nieruchomoci i podatku rolnego, sk³adanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznociach uzasadniaj¹cych
powstanie albo wyganiêcie obowi¹zku podatkowego
lub zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoæ
opodatkowania w danym roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z 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,
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) i art. 6 a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 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
i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr III/13/2002 r. Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotycz¹cych podatku od nieruchomoci i podatku rolnego, sk³adanych przez osoby fizyczne i prawne w okolicznociach uzasadniaj¹cych powstanie lub wyganiêcie obowi¹zku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoæ opodatkowania w danym roku, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
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1) wzór informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do
uchwa³y, otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y,
2) wzór deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do
uchwa³y, otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y,
3) wprowadza siê wzór za³¹cznika do deklaracji DN-1 dla
osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomoci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

3404
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/2317-A/5209/2001/2003/JG
z dnia 17 grudnia 2003 r.
Na wniosek przedsiêbiorcy therminvest Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gdañsku z dnia 15 grudnia 2003 r. na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 30
ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504 i Nr 203, poz. 1966), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia 17 grudnia 2003 r. Nr OGD820/2317-A/5209/2001/2003/I/JG swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 19 listopada 2001 r. Nr OGD820/2317-A/12/
2001/I/MS, zmienion¹ decyzjami z dnia 2 grudnia 2002 r.
Nr OGD820/2317-A/4873/13/2001/2002/I/JG, z dnia
29 maja 2003 r. Nr OGD820/2317-A/2453/4/2001/2003/
I/BP, z dnia 30 wrzenia 2003 r. Nr OGD820/2317-A/4224/
2001/2003/I/KK oraz z dnia 14 listopada 2003 r. Nr OGD
820/2317-A/4864/2001/2003/I/KK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla

* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

ciep³a zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 29 lutego
2004 r.
Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych stawek
op³at zawartych w (pierwszej) taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej Przedsiêbiorstwo opracowuje wniosek o zatwierdzenie drugiej
taryfy dla ciep³a, który zostanie z³o¿ony pod koniec miesi¹ca grudnia 2003 r.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

3405
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o wydanej
w dniu 17 grudnia 2003 r.
decyzji Nr OGD-820/840-A/10/2003/III/CW
o umorzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez
Stoczniê Gdynia S. A. z siedzib¹ w Gdyni.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966), na wniosek Stoczni Gdynia S.A. z siedzib¹ w Gdyni, w dniu 17 grudnia 2003 r.
zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww.
Przedsiêbiorstwo.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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