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UCHWAŁA Nr X/38/2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr X/39//2007
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/241/2001 Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania
psów przez osoby fizyczne

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic
w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2004 nr 2004 poz. 2086
z późń. zm.) ustala się co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 14 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 242, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska w
Prabutach uchwala, co następuje:

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące
ulice w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty:
1. ulicę Obrońców Westerplatte oznaczoną jako droga
Nr 3313G o długości 0,675 km,
2. ulicę Brzozową oznaczoną jako droga Nr 3215G
o długości 0,370 km,
3. ulicę Kasztanową oznaczoną jako droga Nr 3318G
o długości 0,458 km,
4. ulicę Żeromskiego oznaczoną jako droga Nr 3206G
o długości 0,665 km.

§1

§2

§ 3 pkt 1 uchwały Nr XXXVI/241/2001 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów przez osoby
fizyczne otrzymuje brzmienie:
„Pobór podatku dokonywany będzie przez inkasenta: Pan
Jerzy Malinowski”.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Prabuty.

§1

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk
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4) zminimalizowanie konfliktów pomiędzy interesem
publicznym i prywatnym.

UCHWAŁA Nr XIV/106/2007
Rady Miasta Malborka
z dnia 14 września 2007 r.

§4

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128//oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319/– Rada
Miasta Malborka po stwierdzeniu zgodności ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka, uchwalonego przez Radę Miasta
Malborka uchwałą Nr 123/XXIII/96 z dnia 28.03.1996 r.,
uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Centrum w Malborku.
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Plan obejmuje obszar w następujących granicach:
- od strony wschodniej wzdłuż linii dawnych murów
obronnych zamku,
- od strony południowej wzdłuż ul. Piłsudskiego i
ul. Kościuszki,
- od strony zachodniej wzdłuż ul. Wareckiej,
- od strony północnej wzdłuż ul. Piastowskiej i Parkowej.
2. Granice planu określa rysunek planu.
§2
1. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
2)załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w
sprawie rozpatrzenia uwag do planu,
3)załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w
sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy.
2. Zakres obowiązywania treści rysunku planu jak w ust.
1 pkt 1, określa niniejsza uchwała.
§3
Celem ustaleń planu jest:
1) stworzenie ram prawnych dla harmonijnego zagospodarowania przestrzennego obszaru planu z
uwzględnieniem jego specyfiki i zasad rozwoju zrównoważonego,
2) ograniczenie konfliktów pomiędzy różnymi formami
działalności gospodarczej z funkcjami mieszkalnymi,
3) ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego,

Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów oraz
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi,
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę od wzrostu wartości gruntów.
§5
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1/ planie – należy przez to rozumieć ustalenia objęte
niniejszą uchwałą,
2/ obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar w
granicach określonych w § 1 ust. 1 i 2,
3/ rysunku – należy przez to rozumieć załącznik Nr 1 jak
w § 2 ust 1 pkt 1,
4/ „Studium” – należy przez to rozumieć „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Malborka” uchwalone przez
Radę Miasta Malborka uchwałą Nr 123/XXIII/96 z dnia
28.03.1996 r.,
5/ strefie – należy przez to rozumieć tereny o tym
samym przeznaczeniu, niezależnie od ich położenia w
obszarze planu, oznaczone stosownym symbolem,
6/ symbolu – należy przez to rozumieć oznaczenie
literowe lub literowe i liczbowe na rysunku planu,
- oznaczenie literowe – określa przeznaczenie terenów,
- oznaczenie literowe z liczbą – oznacza różne warunki zagospodarowania,
7/ Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Malborka,
8/ podziale wtórnym działek – należy przez to rozumieć
wszelkie nowe podziały geodezyjne w stosunku do
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ustalonych granic nieruchomości z okresu realizacji
jej pierwszej zabudowy,
9/ dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach o
pochyleniu połaci 30o - 45o,
10/ wskaźniku intensywności netto – należy przez to
rozumieć stosunek powierzchni ogólnej wszystkich
kondygnacji budynków do powierzchni działki,
11/ maksimum zabudowy powierzchni działki – należy
przez to rozumieć maksymalny dopuszczalny procent
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki,
12/ wielkości powierzchni biologicznie czynnej – należy
przez to rozumieć minimalny procent powierzchni
działki, przeznaczony na wszelkie formy zieleni
posadzonej w gruncie,
13/ obiekcie dysharmonizującym krajobraz – należy przez
to rozumieć obiekt niezgodny z zasadami kształtowania architektury określonymi w planie, obiekt prowizoryczny lub obiekt wykonany z nieuszlachetnionych
materiałów odpadowych,
14/ modernizacji – należy przez to rozumieć zmiany
obiektu budowlanego na rzecz jego unowocześnienia
i dostosowania do warunków określonych niniejszą
uchwałą,
15/ rozbudowie – należy przez to rozumieć możliwość
rozbudowy obiektu z zachowaniem jego walorów
architektonicznych,
16/ rewaloryzacji – należy przez to rozumieć przywrócenie
istniejącej zabudowie i jej otoczeniu walorów użytkowych i estetycznych z uwzględnieniem ich wartości
historycznych,
17/ rewitalizacji – należy przez to rozumieć podejmowanie w oparciu o opracowany program kompleksowych
działań na rzecz przywrócenia zaniedbanym fragmentom miasta żywotności i stworzenie warunków
dla ich aktywizacji. Program obejmuje strefy działań
organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych i technicznych i podlega akceptacji przez Radę Miasta.
Elementem składowym przygotowania rewitalizacji
terenu jest koncepcja urbanistyczno – architektoniczna jako opracowanie przedprojektowe, w ramach
którego uwzględnia się m.in. zasady rewaloryzacji
zabudowy historycznej oraz zasady obowiązujące w
strefie konserwatorskiej,
18/ kondygnacjach – należy przez to rozumieć kondygnacje nadziemne,
DZIAŁ II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU
ROZDZIAŁ 1
W ZAKRESIE URBANISTYKI
§6
1. Ustala się następujące podstawowe funkcje obszaru
planu:
1/ obszar planu zdominowany jest przez tereny zabudowy usługowej związanej z kształtowaniem forum
miejskiego pomiędzy murami miejskimi i Kanałem
Juranda,
2/ zabudowa mieszkaniowa występuje jako funkcja

uzupełniająca,
3/ tereny zielni parkowej występują wzdłuż Kanału
Juranda, wzdłuż linii dawnych murów miejskich oraz
przy ul. Piastowskiej,
4/ centralny parking pod projektowaną zabudową forum
miejskiego,
§7
1. Zagospodarowanie terenów następuje zgodnie z
ich przeznaczeniem w poszczególnych strefach
przy spełnieniu warunków podanych w dziale III, z
uwzględnieniem ustaleń działu II oraz wszystkich
aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych.
2. Z poszczególnymi strefami związane są tereny
komunikacji i infrastruktury technicznej, dla których
uwarunkowania określają rozdziały 4 i 5 niniejszego
działu.
3. Zagospodarowanie jak w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy towarzyszące jak dojścia, wjazdy, miejsca
postojowe, place, zieleń, przyłącza i urządzenia
infrastruktury itp.
4. W obrębie każdej strefy dopuszcza się jedynie funkcje
określone dla niej w dziale III. Funkcje nie podane dla
poszczególnych terenów są funkcjami wykluczonymi.
5. Ustalenia działu III obowiązują dla wszystkich
obiektów nowych oraz dla obiektów istniejących
modernizowanych lub przebudowywanych.
6. Plan nie ustala terenów wymagających scalenia
gruntów.
7. Zasady ustalania linii zabudowy oraz zasady
kształtowania zabudowy określają poszczególne
paragrafy działu III.
§8
1. Ustala się zakaz lokalizowania na obszarze objętym
planem, nowych przedsięwzięć w zakresie obiektów
usługowych mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagających sporządzania raportu
oddziaływania na środowisko lub dla których taki
raport może być wymagany w rozumieniu przepisów
o ochronie środowiska z wyjątkiem dopuszczalnych
ustaleniami rozdziału III.
2. Ustalenia ust. 1 dotyczą także adaptacji istniejących
terenów i obiektów na nowe funkcje z wyjątkiem
rozbudowy i modernizacji istniejących funkcji.
3. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą niezbędnych urządzeń
i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i
drogami.
§9
1. Ustala się obowiązującą zasadę, że uciążliwości
wynikające z użytkowania terenów lub budynków, nie
mogą przenikać granic własności lub użytkowania.
2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą ulic dla których obowiązują
zasady jak w ust. 4.
3.Sposób użytkowania obiektów i terenów, które nie
spełniają ustaleń ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2,
podlega zmianie w przypadku stwierdzenia przez
właściwy organ inspekcji sanitarnej lub ochrony
środowiska przekroczenia obowiązujących norm.
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4. W odniesieniu do ulic, dla których stwierdzone
zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu, obowiązuje podjęcie działań zmniejszających
tą uciążliwość w stosunku do zabudowy mieszkaniowej
i użyteczności publicznej.
5. Działania jak w ust. 4 powinny polegać na zwiększeniu
dźwiękochłonności ścian i okien budynków.
6. Obowiązek wykonania ustaleń jak w ust. 4 i 5 w
stosunku do zabudowy istniejącej w momencie
uprawomocnienia niniejszego planu, ciąży odpowiednio
na zarządcy drogi.
7. Przy realizacji nowych obiektów w obszarach
narażonych na wzrastające natężenie ruchu, inwestor
zobowiązany jest do odpowiedniego zwiększenia
dzwiękoszczelności budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi.
§ 10
1. Tereny o określonym przeznaczeniu, zawarte są
pomiędzy liniami rozgraniczającymi, których przebiegi
przedstawione są na rysunku i stanowią obowiązujące
zasady rozgraniczenia funkcji.
2. Linie rozgraniczające oznaczone są liniami ciągłymi.
3. Linie rozgraniczające jak w ust. 2 mogą ulegać
minimalnym, niezbędnym korektom w postępowaniu
realizacyjnym, pod warunkiem, że nie wpłynie to
negatywnie na ustalone przeznaczenie poszczególnych
terenów i nie naruszy interesu żadnej ze stron oraz
obowiązujących norm prawnych.
5. Podziałów terenów dokonuje się z uwzględnieniem
wielkości działek określonych w dziale III, granice
w maksymalnym stopniu wzajemnie prostopadłe z
wyjątkiem szczególnych sytuacji, dojazdy wg zasad
określonych w § 18
ROZDZIAŁ 2
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
§ 11
1. Warunki szczegółowe kształtowania architektury dla
poszczególnych stref, związanych z zabudową, określa
dział III.
2.Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania
architektury:
1/ wszystkie opracowania projektowe muszą obejmować przedmiot inwestycji lub modernizacji, łącznie
z analizą bezpośredniego otoczenia,
2/ podstawą określenia charakteru architektury i inspiracją projektową dla zapewnienia tożsamości miejsca, winny być przykłady architektury historycznej
miasta Malborka,
3/ obowiązuje zakaz realizacji obiektów dysharmonizujących krajobraz miasta.
3. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji
ogrodzeń żelbetowych lub wykonanych z materiałów
grożących skaleczeniem oraz materiałów odpadowych. Maksymalna wysokość ogrodzeń 1,5 m na
terenach związanych z różnymi formami zabudowy
mieszkaniowej i usługowej oraz do 1,8 m dla pozostałych terenów.

4. Cały obszar planu znajduje się w ścisłej strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej, w związku z czym
wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić w
uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
5. Ustala się zakaz realizacji reklam na budynkach
i ogrodzeniach oraz ustawiania tablic i urządzeń
reklamowych w obrębie stref konserwatorskich z
wyjątkiem tablic informacyjnych i szyldów reklamowych
firm znajdujących się w ich obrębie, których realizacja
wymaga akceptacji właściwego konserwatora
zabytków.
ROZDZIAŁ 3
W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
I PRZYRODNICZEGO
§ 12
1. Dla zapewnienia ciągłości historycznej szczególnej
ochronie w postępowaniu realizacyjnym podlegają
następujące elementy tożsamości obszaru planu:
1/ zachowana średniowieczna brama oraz pozostałości
murów i baszt obronnych,
2/ Kanał Juranda,
2. Projektowane forum miejskie stanowić będzie strefę
buforową Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO
– związanego z Zespołem Zamkowym.
§ 13
1. Ustala się ochronę konserwatorską dla obiektu
wpisanego do rejestru zabytków:
1/ Brama Garncarska przy ul.17-go marca, w którym
wszelkie działania wymagają uzgodnień i stosownych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. W obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obowiązuje
ochrona substancji obiektu, w tym: bryły, formy
architektonicznej, historycznej dyspozycji ścian, detalu
architektonicznego (w tym kształtu okien i podziałów
stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych materiałów
budowlanych.
3. Obiekt wpisany do rejestru nie podlega rozbudowie,
przebudowie ani rozbiórce, dopuszcza się działania
budowlane jedynie w zakresie odbudowy, konserwacji
i rewaloryzacji (w rozumieniu przywrócenia form
historycznych).
4. W obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej – obejmującą
fragment Zespołu Zamkowego, położony przy
zbiegu ulic Piastowskiej i Parkowej oraz pas terenów
równoległy do murów miejskich, w obrębie której
wszystkie działania wymagają stosownych uzgodnień
i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. W obrębie strefy jak w ust. 4 określa się granice
nieruchomości zabytkowej, związanej ściśle z
systemem murów i baszt obronnych oraz dawniejszą
fosą.
6. Dla terenu jak w ust. 5 ustala się co następuje:
1/ obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w celu ścisłego określenia lokalizacji obiektów
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historycznych,
2/ opracowanie studium architektoniczno-konserwatorskiego dla określenia wytycznych do ustalenia
obiektów do rekonstrukcji, obiektów do oznaczenia
w terenie/odcinki murów, płaszczyzny wodne/oraz
zasad kompozycji przestrzennej na domknięciu
projektowanego placu i głównego ciągu pieszego,
3/ zrekonstruowane baszty i alternatywnie zabudowę
przymurza przeznacza się na funkcje usługowe
związane z ruchem turystycznym.
7. Pozostały obszar planu, nie objęty ustaleniami ust. 4,
5 i 6, obejmuje się strefą obserwacji archeologicznej,
w której wszelkie prace ziemne wymagają uzgodnień
z właściwym konserwatorem zabytków.
8. Wzdłuż Kanału Juranda ustala się strefę ochrony
krajobrazu, powiązaną z korytarzem ekologicznym,
w której obowiązują następujące ustalenia:
1/ ochrona historycznych elementów hydrotechnicznych,
2/ ochrona nabrzeży i przyległych terenów zieleni,
3/ dopuszcza się realizację kładek dla ruchu pieszego oraz niezbędną przebudowę części podziemnej
kanału dla potrzeb modernizacji układu drogowego,
4/ zmiany stanu istniejącego wymagają uzyskania
opinii właściwego konserwatora zabytków.
9. Ustala się tereny do rewitalizacji położone pomiędzy
Kanałem Juranda a linią dawnych murów miejskich.
Podstawowy zakres rewitalizacji określa § 5 ust. 16.
10. W postępowaniu realizacyjnym należy zapewnić
ochronę następujących terenów i budynków, sąsiadujących z obszarem planu:
- Miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO, związane z Zespołem Zamkowym,
- obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej Starego
Miasta,
- obiekt wpisany do rejestru zabytków przy ul.
Kościuszki 54.
11. Ustala się, że w architekturze obiektu UF1, należy
nawiązać do cech historycznego bastionu, który znajdował się we wschodniej części tej lokalizacji.
12. W obszarze planu przy ul. Piastowskiej 3 znajduje się
obiekt wpisany do ewidencji zabytków Województwa
Pomorskiego, w odniesieniu do którego obowiązuje
ochrona konserwatorska. Ochrona dotyczy zachowania cech historycznych architektury, detalu architektonicznego oraz wykończenia elewacji. Wszelkie
działania w zakresie rewaloryzacji obiektu wymagają
opinii właściwego konserwatora zabytków.
§ 14
1. Ustala się korytarz ekologiczny wzdłuż Kanału Juranda,
powiązany ze strefą ochrony krajobrazu jak w § 13
ust. 8.
2. W obrębie korytarza należy tworzyć warunki na
przemieszczanie się różnych elementów przyrody.
3.Do korytarza włącza się kanał i przyległe tereny
zieleni.
4. Ustala się ochronę istniejących zadrzewień wg
następujących zasad:
1/ Ochrona jak w ust. 1 obejmuje istniejący w obszarze

planu starodrzew,
2/ Obowiązek ochrony drzew jak w ust. 1 ciąży na właścicielu i użytkowniku terenu,
3/ W obrębie zadrzewień zabrania się wykonywania
nawierzchni utwardzonych szczelnych, a sposób
zagospodarowania terenu nie może stanowić zagrożenia dla drzew,
4/ W obrębie terenów ochrony konserwatorskiej
wycinka drzew może nastąpić, wyłącznie za zgodą
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.
5. Ustala się trasy głównego ciągu pieszego, łączącego
rejon ul. Kościuszki z Zespołem Zamkowym poprzez
obszar planu. Ciąg ten na odcinku równoległym do
murów miejskich rozdwaja się. Przebieg należy szczegółowo określić w ramach studium architektonicznokonserwatorskiego.
§ 15
W obszarze planu obowiązuje uzgodnienie wszelkich
obiektów o wysokości powyżej 30 m ze służbami lotnictwa
cywilnego i wojskowego.
ROZDZIAŁ 4
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
§ 16
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolami KD i pochodnymi – na funkcje drogowe.
2. Ustala się niżej podane klasy dróg jak w ust. 1, jako
drogi publiczne ich symbole oraz niezbędne szerokości
pasów drogowych:
1/ KDZ – ulica zbiorcza, dwa pasy ruchu,,
pas drogowy – 20 m, szer. jezdni 7 m,
2/ KDL – ulica lokalna, dwa pasy ruchu,
pas drogowy – 15 m, szer. jezdni 6 m,
3/ KDD – ulica dojazdowa, dwa pasy ruchu,
pas drogowy – 10 m, szer. jezdni 6 m,
3. Ustala się niżej podane klasy dróg wewnętrznych oraz
dróg ruchu pieszego, ich symbole oraz optymalne
szerokości pasów drogowych:
1) KDW1 - wjazdy i wyjazdy dla garażu podziemnego,
dwa pasy ruchu, pas drogowy 8m do 12 m, szer.
jezdni 6 m,
2) KDW2 - dojazd dla ruchu dostawczego i do parkingu, dwa pasy ruchu, pas drogowy 12 m, szer. jezdni
6 m,
3) KDW3 - dojazd do hotelu, jeden pas ruchu, pas drogowy i szer. jezdni 6 m, geometria pasa na rysunku
orientacyjna, do rozwiązania wspólnie z terenami
ZP6 z zapewnieniem zjazdu dla KDp2,
4) KDp1 -plac ruchu pieszego, szerokość jak na rysunku, wydzielić jezdnię ruchu awaryjnego,
5) KDp2 -ciągi ruchu pieszego w zabudowie, szerokości jak na rysunku, dopuszczony wyłącznie ruch
samochodów dostawczych do 3t oraz samochodów
specjalnych,
6) KDp3 - ciągi ruchu pieszego, szerokości pasów 3 do
5 m, w części północnej jak na rysunku
7) KDpj - ciąg pieszo-jezdny do obsługi usług, szerokość pasa 7 m, szer. jezdni 5 m,
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4. Ustala się kierunki głównego ciągu pieszego w obrębie dróg ruchu pieszego KDp1, KDp2, Kdp3 oraz
wzdłuż murów miejskich - jak na rysunku.
5. Ustalone na rysunku szerokości pasów drogowych
uwzględniają możliwości i potrzeby realizacyjne dróg
i są obowiązujące z uwzględnieniem ust. 6.
6. Dopuszcza się poszerzenie pasów drogowych jak w
ust. 2, 3, 5 jeżeli pozwalają na to aktualne warunki
realizacyjne i nie zostanie naruszony interes prawny
stron.
7. Zmianie ulega sposób funkcjonowania ulicy Solnej,
która pełnić będzie funkcję zjazdu do parkingu podziemnego realizowanego wg obrysu pokazanego
na rysunku, który może ulegać powiększeniu lub
pomniejszeniu.
8. Przy ul. Piłsudskiego ustala się lokalizację czasowego
przystanku autokarów turystycznych -jak na rysunku.
Przystanek służy wyłącznie do wysiadania i wsiadania
grup wycieczkowych. Autokary wyczekujące parkują
poza obszarem planu.
9. Wykonanie nie określonych na rysunku ciągów pieszych, miejsc postojowych, tras rowerowych, wnęk
przystankowych, uznaje się za zgodne z planem,
jeżeli nie naruszone zostaną przepisy szczególne i
interes prawny stron. Usytuowanie elementów zagospodarowania drogi następuje na etapie projektu
budowlanego.
10. Ustala się, że za zgodą zarządcy drogi w pasach
drogowych dróg KDL i KDD, mogą być realizowane
miejsca postojowe na rzecz przyległych terenów
mieszkaniowych i usługowych.
11. Dla ciągów pieszych KDp2 dopuszcza się ruch kołowy
wyłącznie pojazdów specjalnych oraz dostawczych.
Na ciągach KDp2 dopuszcza się realizację akcentów
architektonicznych, ogródków gastronomicznych itp.
pod warunkiem, że nie utrudnia to ruchu samochodów
jak wyżej. Akcent architektoniczny pomiędzy UF2 i
MU2 projektować z płaszczyzną wodną.
12. Wszelkie działania związane z układem drogowym
wymagają uwzględnienia ustaleń § 13 ust. 7.
13. Określone na rysunku linie krawężników jezdni oraz
rozwiązania skrzyżowań mają charakter informacyjny
i nie są obligatoryjne.
14. W projektach i przy modernizacji dróg należy obowiązkowo określać przebieg projektowanych sieci
infrastruktury technicznej niezależnie od terminu jej
realizacji uwzględniając ustalenia § 20 i odpowiednio
§ 21 do 26.
15. Ustala się zakaz realizacji w pasach dróg publicznych
obiektów budowlanych oraz konstrukcji reklamowych
z wyjątkiem ustawiania wiat przystankowych oraz
ściśle z nimi powiązanych kiosków prasowo-kosmetycznych, po uzyskaniu warunków i zgody zarządcy
drogi.
16. Dopuszcza się wykonanie krytych przejść nad ciągiem
KDp2 dla powiązań pomiędzy UF1 i UF2.
17. Dopuszcza się realizację ronda na skrzyżowaniu ulic
Piłasudskiego- Piastowska.

§ 17
1. Ustala się, że linie zabudowy obowiązujące i
nieprzekraczalne w stosunku do dróg określa dział III
oraz rysunek.
2. Dla linii zabudowy nieokreślonych zgodnie z ust. 1, jako
nieprzekraczalne uznaje się linie jak dla zabudowy
istniejącej, a w przypadku jej braku zgodnie z
obowiązującymi regulacjami prawnymi.
3. Przy modernizacji i rozbudowie obiektów dopuszcza
się realizację na granicy własności jeżeli nie zostaną
naruszone ustalenia planu, przepisy szczególne oraz
interes prawny stron.
§ 18
1. Ustala się zasady organizacji dojazdów w obrębie
terenów do zabudowy.
2. Dojazdy wykonuje się z ulic o niższej klasie, znajdujących się w sąsiedztwie zabudowy z uwzględnieniem
ustaleń działu III.
3. Odstępstwo od zasad jak w ust. 2 może nastąpić w
sytuacjach szczególnych.
4. Realizacja dojazdów z ulic wszystkich klas, jak w
ust. 3, uzależniona jest od zgody zarządcy drogi.
5. Dojazdy ciągami KDp2 służą wyłącznie celom dostawy
towarów i ruchu pojazdów specjalnych.
§ 19
1. Ustala się lokalizację parkingów, oznaczonych
symbolem KUP:
1/ parking przy Placu Narutowicza – KUP1 na max. 65
miejsc, z uwzględnieniem ochrony starodrzewia
2/ parking przy ul. Piłsudskiego w rejonie Bramy Garncarskiej – KUP2 na 25 miejsc,
3/ parking podziemny w rejonie ulicy Solnej, zgodny
z obrysem podanym na rysunku na 200-250 miejsc,
z możliwością jego powiększenia w kierunku zabudowy MU2.
2. Realizację miejsc postojowych uznaje się za zgodną
z planem, jeżeli nie zostanie naruszony interes stron
oraz przepisy szczegółowe.
3. Nawierzchnie parkingów z wyjątkiem parkingu
podziemnego, należy w maksymalnym stopniu
realizować jako ażurowe, dla ograniczenia spływu
wód opadowych i w celu zapewnienia warunków dla
ich gruntowej filtracji.
4. W obrębie parkingów obowiązuje zakaz realizacji
garaży.
ROZDZIAŁ 5
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
§ 20
1. Ustala się, że podstawą funkcjonowania obszaru
planu jest istniejące wyposażenie w infrastrukturę
techniczną.
2. System infrastruktury technicznej jak w ust. 1
podlegać będzie procesom przebudowy modernizacji
i uzupełnienia. W obszarze objętym procesem
rewitalizacji zgodnie z § 13 ust. 7, wszystkie sieci
przeznacza się do wymiany.
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3. Burmistrz zobowiązany jest do działania na rzecz
skoordynowanego rozwoju wszystkich elementów
infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z
obowiązującego prawa.
4. Opracowania branżowe wynikające z ustaleń ust. 2
i 3 wykonać w oparciu o zapisy niniejszego rozdziału z
uwzględnieniem przepisów szczególnych.
5. Rozwój poszczególnych sieci infrastruktury technicznej
podporządkować zasadzie rozwoju zrównoważonego,
ze szczególną ochroną gruntu oraz wód przed
wszelkimi zanieczyszczeniami.
6. Pasy drogowe są podstawowym korytarzem
infrastruktury technicznej, ze względu na stan
zainwestowania terenu. Dopuszcza się prowadzenie
ciągów infrastruktury przez inne tereny, jeżeli nie
naruszy to ich funkcji oraz interesu prawnego stron.
7. Sieci infrastruktury w obrębie pasów drogowych,
realizować przeznaczając pas techniczny jezdni na
kanalizację, pozostałą część pasów drogowych na
inne sieci.
8. Ustala się, że niniejszy plan jest podstawą modernizacji
i rozbudowy wszystkich sieci infrastruktury technicznej
jako celu publicznego, niezbędnych dla funkcjonowania
całego obszaru planu.
§ 21
1. Zaopatrzenie obszaru planu w wodę realizować w
oparciu o istniejącą sieć magistralną i rozdzielczą
z możliwością jej rozbudowy i wymiany wg zasad
określonych w § 20.
2. Burmistrz określi źródło czystej wody dla obszaru
planu, które ma stanowić zabezpieczenie w wodę pitną
w sytuacji kryzysowej.
§ 22
1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych realizować w
oparciu o sieć istniejącą z możliwością jej rozbudowy,
modernizacji i wymiany wg zasad określonych w § 20
2. W obszarze planu należy zlikwidować wszystkie odpływy
ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych lub do
gruntu oraz powiązań z kanalizacją deszczową.
3. Ustala się zakaz stosowania urządzeń czasowych
oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
sanitarnych.
4. Przepompownie należy lokalizować w sposób nie
naruszający interesu stron, w obrębie terenów do
zabudowy.
5. Ustala się, że cały obszar planu włącza się do
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przeznacza
się do likwidacji wszystkie indywidualne systemy i
urządzenia unieszkodliwiania ścieków.
§ 23
1. Odprowadzanie wód deszczowych realizować w
oparciu o istniejącą sieć kanalizacji deszczowej z
możliwością jej rozbudowy w/g zasad określonych w
§ 20.
2. Na terenie ZP2 przy ul. Piłsudskiego lokalizuje
się zespół separatorów magistralnego kanału
deszczowego.
3. Wszystkie istniejące i projektowane podłączenia
kanałów deszczowych do wód powierzchniowych,

należy wyposażyć w separatory dostosowane do ilości
i rodzaju zanieczyszczeń.
4. W obszarze planu należy minimalizować ilość
nawierzchni szczelnych na rzecz ażurowych w
celu ograniczenia ilości wód deszczowych oraz dla
stworzenia warunków dla lokalnej filtracji gruntowej.
5.Ustalenia jak w ust. 3 nie dotyczą parkingu
podziemnego, terenów w obrębie których należy
wykonać szczelne nawierzchnie chroniące grunt przed
zanieczyszczeniem oraz wynikające z uwarunkowań
konserwatorskich.
§ 24
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną realizować w
oparciu o istniejącą sieć średniego i niskiego napięcia
z możliwością jej rozbudowy w/g zasad określonych
w § 20.
2. Zmianie ulega lokalizacja stacji transformatorowej przy
ul. Portowej w rejon ulicy KDD – Plac Narutowicza –
jako obiekt wolnostojący o estetycznej architekturze.
3. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej przy
ulicy KDW2, jako budynek wolnostojący.
4. W procesie modernizacji i rozbudowy sieci, należy
etapowo doprowadzić do ich całkowitego skablowania.
5. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji
elektrowni wiatrowych.
§ 25
1. W obszarze planu ustala się możliwość korzystania
ze zcentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło
opartego o zmodernizowaną siec ciepłowniczą.
2. Ustala się zakaz utrzymywania i realizacji źródeł ciepła,
które nie spełniają obowiązujących norm ochrony
powietrza.
3. Lokalizuje się węzeł cieplny w związku z likwidacją
dawnej kotłowni, na terenie KUP2. Architekturę budynku
węzła dostosować do charakteru projektowanego
otoczenia i sąsiedztwa murów miejskich.
4. Preferuje się proekologiczne źródła zaopatrzenia w
ciepło w tym gaz ziemny.
5. Podstawą zaopatrzenia w gaz ziemny jest istniejąca
sieć średniego i niskiego ciśnienia z możliwością
rozbudowy wg zasad określonych w § 20.
6. W ramach modernizacji i rozbudowy sieci, należy dążyć
do jej zpierścieniowania.
§ 26
1. Ustala się, że obsługa telekomunikacyjna obszaru
planu oparta będzie o wielość operatorów telefonii
sieciowej i komórkowej.
2. Wszystkie sieci telefonii lokalnej i międzymiastowej,
konwencjonalne i światłowodowe podlegają ochronie.
3. W obrębie planu obowiązuje zakaz realizacji stacji
bazowych telefonii komórkowej.
§ 27
1. W obszarze planu obowiązywać będzie system
segregacji odpadów.
2. Burmistrz zapewni opracowanie zasad organizacyjnych
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i technicznych w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta
plan gospodarki odpadami.
3. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
odbywać się będzie w zakładzie poza obszarem
planu.
DZIAŁ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW
I WARUNKI ICH ZAGOSPODAROWANIA
ROZDZIAŁ 1 STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
§ 28
1. Strefę zabudowy mieszkaniowej tworzy teren:
1/ MW – tereny zabudowy wielorodzinnej.
2/ Zasady zagospodarowania terenu jak w ust. 1 określa § 29
§ 29
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MW na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenów przy ul. Piłsudskiego 23
3. Adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową bez
prawa rozbudowy.
4. W obrębie terenu ustala się zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z dopuszczeniem usług w części parterowej budynku.
5. W zabudowie jak w ust. 2 dopuszcza się funkcje, biurowe, ze ścisłym przestrzeganiem zasad określonych
w§9
6. Ustala się, że modernizacja budynku może być
prowadzona w ramach jego obecnych gabarytów, z
zachowaniem charakteru architektury oraz dachu.
7. Dojazdy do zabudowy wyłącznie od strony drogi
dojazdowej KDW2.
8. Likwiduje się istniejący zjazd z ulicy Piłsudskiego
KDL
9. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi.
10. Ustala się obowiązek uzyskania na działce jednego
miejsca postojowego na każde mieszkanie.
11. Przy prowadzeniu wszelkich robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 5.
12.Teren położony jest w obszarze do rewitalizacji, w
którym obowiązują ustalenia § 13 ust. 7.
ROZDZIAŁ 2
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
§ 30
1. Strefę zabudowy usługowej tworzą następujące
tereny:
1/ MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
2/ UM - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
3/ U– tereny zabudowy usługowej,
1. Zasady zagospodarowania terenów jak w ust. 1
określają § 31 do 37.

§ 31
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MU1 na zabudowę mieszkaniowo - usługową.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenu przy ul. Kościuszki.
3. Ustala się tereny dla nowej zabudowy, jednocześnie
adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej
modernizacji w celu podniesienia jakości rozwiązań
architektonicznych.
4. W zabudowie jak w ust. 2 dopuszcza się funkcje
mieszkalne, handlowe, biurowe oraz gastronomiczne, ze ścisłym przestrzeganiem zasad określonych w
§ 9, z wykluczeniem funkcji powodujących zwiększony ruch samochodów osobowych oraz wymagających
dostaw towarów samochodami powyżej 5 ton.
5. Ustala się, że modernizacja istniejącego budynku
może być prowadzona w ramach jego obecnych
gabarytów poziomych i pionowych.
6. Dla zabudowy nowoprojektowanej ustala się następujące warunki szczegółowe:
1/ maksimum zabudowy powierzchni terenu 50%,
2/ minimum powierzchni biologicznie czynnej 20%,
3/ wskaźnik intensywności zabudowy netto 1,5
4/ wysokość zabudowy cztery kondygnacje w tym
poddasze użytkowe
5/ projekt dachu w nawiązaniu do zabytkowego
budynku w sąsiedztwie przy ul. Kościuszki 54,
6/ nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy-jak
na rysunku.
7. Dojazd do zabudowy od strony ulicy dojazdowej
KDD.
8. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi.
9. Ustala się obowiązek zabezpieczenia w ramach
terenu jak w ust. 1 oraz na przyległych terenach
KUP1 minimum jednego miejsca postojowego na
każde mieszkanie, plus 2 miejsca na każde 100 m2
powierzchni użytkowej usług oraz 1 miejsce na 3
osoby obsługi.
10. Przy prowadzeniu wszelkich robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 5.
§ 32
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem MU2 na zabudowę mieszkaniowo
– usługową z wszystkimi elewacjami eksponowanymi
architektonicznie i funkcjonalnie.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenów położonych
przy ciągu pieszym KDp2 równolegle do ulicy
Piłsudskiego.
3. Ustala się likwidację istniejącej zabudowy.
4. W zabudowie jak w ust. 2 ustala się funkcje mieszkalne
i usługowe, w parterach obowiązkowo funkcje
handlowe, biurowe lub gastronomiczne, ze ścisłym
przestrzeganiem zasad określonych w § 9.
5. Dla terenów jak w ust. 1 określa się następujące
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warunki szczegółowe:
1/ dopuszczalna intensywność zabudowy netto – 3,0
2/ maksimum zabudowy powierzchni działki- 100%
3/ nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy-jak
na rysunku,
4/ wysokość zabudowy do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 13m do
kalenicy, dążyć do zróżnicowania gabarytów budynków.
5/ dachy wysokie o kącie nachylenia od 30 do 45
stopni.
6. Dojazd do zabudowy od strony ciągów pieszych
KDp2, wyłącznie dla pojazdów specjalnych oraz
zaopatrzenia.
7. Architektura obiektów wystudiowana, wiążąca nowoczesność z historią miejsca, stosowanie materiałów
nowoczesnych w połączeniu z tradycyjnymi typu
cegła, drewno.
8. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi. Realizację
należy poprzedzić studiami branżowymi w zakresie
przebudowy systemu infrastruktury technicznej dla
całego terenu objętego rewitalizacją.
9. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie parkingu podziemnego, określonego na rysunku, minimum jednego miejsca postojowego na każde 100 m2
powierzchni użytkowej usług oraz 1 miejsca na każde
mieszkanie. Parking KUP2 stanowi rezerwę miejsc
postojowych dla terenu MU2.
10. Przy prowadzeniu wszelkich robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 4 i 7.
11. Należy zorganizować konkurs na rozwiązania przestrzenno-programowe i architektoniczne miejskiego
forum. Konkurs winien obejmować tereny związane z
rewitalizacją zgodnie z § 13 ust. 9 z uwzględnieniem
ustaleń § 33 ust. 11 i § 34 ust. 11.
12. Ustala się obowiązek zapewnienia pełnej dostępności
do usług dla osób niepełnosprawnych. Rzędne posadzek parterów do 5 cm ponad rzędną ciągów pieszych
w strefach wejściowych.

2/ obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku,
zgodna z liniami rozgraniczającymi, z możliwością
jej cofnięcia, jeżeli wynikać to będzie z koncepcji
architektury zabudowy,
3/ wysokość zabudowy do 4 kondygnacji, maksymalna wysokość 16 m,
4/ dachy wg rozwiązań indywidualnych,
5/ wszystkie elewacje eksponowane,
6/ od strony KDp2 lokalizacja usług.
6. Dojazd do zabudowy od strony ciągów pieszych KDp2
wyłącznie dla pojazdów specjalnych oraz zaopatrzenia do 3 ton.
7. Architektura obiektu nowoczesna z elementami nawiązującymi do historii miejsca, stosowanie materiałów
nowoczesnych w połączeniu z tradycyjnymi typu
cegła, drewno. Dopuszcza się odcinkowe łączenie z
zabudową UF2, na wysokości powyżej parteru.
8. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi. Realizację
poprzedzić należy studiami branżowymi w zakresie
przebudowy systemu infrastruktury technicznej.
9. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie
parkingu podziemnego, określonego na rysunku,
minimum dwóch miejsc postojowych na każde
100 m2 powierzchni użytkowej usług z włączeniem do
bilansu terenów UF2 i MU2. Powierzchnia parkingu
może ulec korekcie zgodnie z § 16 ust. 7.
10. Przy prowadzeniu robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 7.
11. Należy zorganizować konkurs na rozwiązania przestrzenno-programowe i architektoniczne miejskiego
forum. Konkurs winien obejmować tereny związane z
rewitalizacją zgodnie z § 13 ust. 9. Warunki konkursu
należy uszczegółowić w sposób gwarantujący wysoką
jakość prac oraz wyłonienia projektu do realizacji.
12. Ustala się obowiązek zapewnienia pełnej dostępności
do usług dla osób niepełnosprawnych. Rzędne posadzek parterów do 5 cm ponad rzędną ciągów pieszych
w strefach wejściowych.

§ 34
§ 33
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem UF1 na zabudowę usługową forum
miejskiego.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenów położonych
pomiędzy obecną ul. Solną a Kanałem Juranda.
3. Ustala się likwidację istniejącej zabudowy.
4. W zabudowie jak w ust. 2 dopuszcza się funkcje w
zakresie kultury w tym centrum kongresowe, handlowe,
biurowe oraz gastronomiczne, z możliwością funkcji
mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej. Zaleca
się wykonanie krytego pasażu. Funkcję centrum
kongresowego uznaje się za priorytetową. Obowiązują
ustalenia § 13 ust. 11.
5. Dla terenów jak w ust. 1 określa się następujące
warunki szczegółowe:
1/ maksimum zabudowy powierzchni terenu - 100%

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem UF2 na zabudowę usługową forum
miejskiego.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenów położonych przy
ul. Piastowskiej pomiędzy ciągami pieszymi KDp2.
3. Ustala się likwidację istniejącej zabudowy.
4. W zabudowie jak w ust. 2 dopuszcza się funkcje
hotelowe, biurowe, handlowe, usługowe oraz
gastronomiczne z możliwością funkcji mieszkaniowej,
jako funkcji uzupełniającej. Zaleca się wykonanie
krytych pasaży. Funkcje hotelowe uznaje się za
priorytetowe.
5. Dla terenów jak w ust. 1 określa się następujące
warunki szczegółowe:
1/ maksimum zabudowy powierzchni terenu -100%
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2/ obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku, zgodna
z liniami rozgraniczającymi, z możliwością ich cofnięcia, jeżeli wynikać to będzie z koncepcji architektury
zabudowy.
3/ wysokość zabudowy 4 kondygnacje w tym poddasze
użytkowe, maksymalna wysokość 14 m do kalenicy
dachu
4/ podwyższenie zabudowy wg pkt 3 do 17 m dopuszcza się za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
5/ wszystkie elewacje eksponowane,
6/ od strony KDp2 lokalizacja usług.
6. Dojazd do zabudowy od strony ulicy Piastowskiej KDL
dla części hotelowej. Do pozostałej części od strony
ciągów pieszych KDp2 wyłącznie dla pojazdów specjalnych oraz zaopatrzenia do 3 ton.
7. Architektura obiektu nowoczesna z elementami nawiązującymi do historii miejsca, stosowanie materiałów
nowoczesnych w połączeniu z tradycyjnymi typu
cegła, drewno. Dopuszcza się łączniki ponad ciągami
pieszymi, na wysokości powyżej parteru, dla łączenia
z terenem UF1 i dla połączeń wewnętrznych terenu
UF2. Przy określeniu rozwiązań architektonicznych
uwzględnić ustalenia § 13.
8. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi. Realizację
poprzedzić należy studiami branżowymi w zakresie
przebudowy systemu infrastruktury technicznej.
9. Ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie
parkingu podziemnego, określonego na rysunku,
minimum dwóch miejsc postojowych na każde 100 m2
powierzchni użytkowej usług oraz 1 miejsca na każde
mieszkanie, z włączeniem do bilansu terenów UF1
i MU2. Powierzchnia parkingu może ulec korekcie
zgodnie z § 16 ust. 6.
10.Przy prowadzeniu robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 4 i 7.
11. Należy zorganizować konkurs na rozwiązania przestrzenno-programowe i architektoniczne miejskiego
forum. Konkurs winien obejmować tereny związane z
rewitalizacją zgodnie z § 13 ust. 9. Warunki konkursu
należy uszczegółowić w sposób gwarantujący wysoką
jakość prac oraz wyłonienie projektu do realizacji.
12.Dopuszcza się scalenie terenów UF2 w celu stworzenia zamkniętej przestrzeni z wewnętrznym dziedzińcem.
13.Ustala się obowiązek zapewnienia pełnej dostępności
do usług dla osób niepełnosprawnych. Rzędne posadzek parterów do 5 cm ponad rzędną ciągów pieszych
w strefach wejściowych.
§ 35
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U1 na zabudowę usługową.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenu przy ul. Piastowskiej 3.
3. Adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej

rozbudowy dla uporządkowania zabudowy oraz wprowadzenia tarasów.
4. W zabudowie jak w ust. 2 dopuszcza się funkcje
usługowe, handlowe i gastronomiczne, ze ścisłym
przestrzeganiem zasad określonych w § 8. Teren od
strony ul. Piastowskiej wykorzystać na organizację
ogródków gastronomicznych. Zaleca się wprowadzenie elementów małej architektury nawiązującej
do dawnego młyna.
5. Dla terenów jak w ust. 1 określa się następujące
warunki szczegółowe:
1/ maksimum zabudowy powierzchni działki- jak na
rysunku,
2/ wielkość działki biologicznie czynnej minimum
– 20%
3/ obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak
na rysunku,
4/ wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość 12 m do
kalenicy dachu
5/ dachy wysokie o kącie nachylenia od 30 do 45
stopni.
6. Dojazd do zabudowy od strony ulicy Piastowskiej KDZ
na zasadzie prawo skrętów wyłącznie dla obsługi i
dostawy towarów, z ograniczeniem tonażu do 3t, bez
prawa parkowania.
7. Wszelkie działania związane z modernizacją i rozbudową obiektów powinny nawiązywać do historii
miejsca, stosowanie materiałów nowoczesnych w
połączeniu z tradycyjnymi typu cegła, drewno. Obowiązuje eksponowanie widoku na Kanał Juranda i
zespołu usług U1 i U2.
8. Przy prowadzeniu robót ziemnych obowiązują ustalenia § 13 ust. 5.
9. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi.
10. Na terenie wyklucza się realizację miejsc postojowych.
§ 36
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U2 na zabudowę usługową.
2. Ustalenia jak w ust. 1 dotyczą terenu przy skrzyżowaniu
ulic Parkowej i Piastowskiej.
3. Adaptuje się istniejącą zabudowę usługową z przeznaczeniem wyłącznie na obsługę ruchu turystycznego.
4. Zmianie ulega sposób użytkowania obecnej stacji transformatorowej na funkcje jak w ust. 3, z jednoczesnym
przeniesieniem stacji na teren oznaczony symbolem E,
przy ulicy KDD, przy terenie ZP1.
5. W zabudowie jak w ust. 1 dopuszcza się funkcje obsługi
ruchu turystycznego w zakresie gastronomii, sprzedaży
pamiątek i informacji turystycznej.
6. Dla terenów jak w ust. 1 określa się następujące
warunki szczegółowe:
1/ maksimum zabudowy powierzchni działki w obrysie istniejącego budynku, z adaptacją istniejącego
tarasu,
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2/ pozostała część działki biologicznie czynna,
3/ obowiązująca linia zabudowy, zgodna z obrysem
istniejącej zabudowy, zakaz rozbudowy z prawem
modernizacji architektury budynku i tarasu.
4/ wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze, maksymalna wysokość do kalenicy dachu, jak
w stanie istniejącym,
5/ dach wysoki, jak w stanie istniejącym,
6/ architekturę budynku dostosować do faktu położenia
na przedpolu Zespołu Zamkowego.
7. Dojazd do zabudowy od strony ulicy Parkowej wyłącznie
dla dostawy towarów, bez prawa parkowania.
8. Wszelkie działania związane z modernizacją
obiektu powinny podnieść jakość zastosowanych
rozwiązań architektonicznych, stosowanie materiałów
nowoczesnych w powiązaniu z tradycyjnymi typu cegła,
drewno.
9. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz energii cieplnej i telefonii,
należy wykonać wg warunków technicznych określonych przez poszczególnych gestorów sieci z uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi.

funkcjonowania obszaru i dostosowania go do
aktualnych potrzeb.
3. Obowiązuje opracowanie projektu parku w powiązaniu
z terenami KUP1, MU1 i KDp1 z adaptacją istniejącego
starodrzewia.
4. Przy projektowaniu zieleni parkowej wyklucza się
gatunki powodujące stany alergiczne.
5. Tereny zieleni parkowej mogą być w uzasadnionych
przypadkach wykorzystane na prowadzenie infrastruktury technicznej.
6. Na terenie jak w ust. 1 dopuszcza się na powierzchni
nieprzekraczającej 30% lokalizację parterowego
obiektu gastronomicznego – w oparciu o szczegółową
inwentaryzację zieleni, koncepcję zagospodarowania
terenu z utrzymaniem funkcji parku i w powiązaniu
z terenami KDp1 i ZP7. Architektura obiektów
wystudiowana, wiążąca nowoczesność z historią
miejsca, stosowanie materiałów nowoczesnych w
połączeniu z tradycyjnymi typu cegła, drewno.
7. Podane w ust. 6 powierzchnia 30% dotyczy powierzchni
zabudowy, placów, tarasów i podjazdu, który należy
wykonać od strony parkingu KUP1.

§ 37
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem U3 na zabudowę usługową.
2.Ustalenia dotyczą terenu Bramy Garncarskiej przy
ul. 17-go Marca.
3. Adaptuje się istniejąca zabudowę.
4. Istniejący budynek znajduje się w rejestrze zabytków,
zatem obowiązują ustalenia § 13 ust. 1, 2, 3 –
uzgodnienia i decyzje Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
5. Ustala się przeznaczenie budynku na cele usługowesklep z pamiątkami, bursztyn, centrum informacji
turystycznej. Dopuszcza się funkcję gastronomiczne
typu kawiarnia, herbaciarnia.
6. Obiekt nie podlega rozbudowie.
7. Dojazd do terenu od strony parkingu KUP2.
8. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych, w zależności od charakteru użytkowania.
9. Przyłącza lub ich zmianę w zakresie wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i
telefonii należy wykonać wg warunków technicznych
określonych przez poszczególnych gestorów sieci z
uwzględnieniem ustaleń zarządcy drogi.
ROZDZIAŁ III
STREFA ZIELENI I WÓD
§ 38
1. Strefę zieleni i wód tworzą następujące tereny:
1/ ZP – tereny zieleni parkowej,
2/ WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
2. Zasady zagospodarowania terenów jak w ust. 1
określają § 39 do 44.
§ 39
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem ZP 1 na tereny zieleni parkowej.
2. Adaptuje się istniejący Plac Narutowicza, zmieniając
jego kształt i usytuowanie pomnika w celu usprawnienia

§ 40
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem ZP 2 na tereny zieleni parkowej.
2. Teren jak w ust. 1 dotyczy obszaru w rejonie Kanału
Juranda oraz terenów parkowych przy ulicach
Piastowska, Parkowa, Kościuszki i Piłsudskiego.
3. Wzdłuż Kanału Juranda przebiega korytarz ekologiczny
oraz strefa ochrony krajobrazu, obowiązują ustalenia
§ 13 ust. 8 i § 14 ust. 1, 2, 3.
4. Wszelkie działania muszą być uzgadniane z właściwym
konserwatorem zabytków.
5. Należy doprowadzić do podniesienia jakości terenów i
stworzenia przedpola dla miejskiego forum.
6. Zieleń parkową należy projektować stosownie do
funkcji.
7. Przy projektowaniu zieleni parkowej wyklucza się
gatunki powodujące stany alergiczne.
§ 41
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem ZP 3 na tereny średniej i wysokiej zieleni
parkowej, kadrującej kompozycję placu i zieleni ZP5.
2. Wszelkie działania muszą być uzgadniane z właściwym
konserwatorem zabytków.
3. Zieleń parkową należy projektować stosownie do
funkcji, jak w ust. 1, z uwzględnieniem izolacji parkingu
KUP2 i węzła cieplnego C.
4. Przy projektowaniu zieleni parkowej wyklucza się
gatunki powodujące stany alergiczne.
§ 42
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem ZP4 na tereny zieleni parkowej.
2. Teren jak w ust. 1 dotyczy adaptacji zespołu
starodrzewia.
3. Dopuszcza się urządzenia małej architektury.
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4. Zieleń parkową należy projektować stosownie do
funkcji z adaptacją istniejącego starodrzewia.
5. Przy projektowaniu zieleni parkowej wyklucza się
gatunki powodujące stany alergiczne.
§ 43
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem ZP 5 na tereny zieleni parkowej.
2. Teren jak w ust. 1 dotyczy obszaru wzdłuż murów i
baszt obronnych.
3. Wszelkie działania podlegają uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z uwzględnieniem
ustaleń § 13 ust. 5 i 6.
4. Zieleń parkową należy projektować stosownie do
funkcji.
5. Przy projektowaniu zieleni parkowej wyklucza się
gatunki powodujące stany alergiczne.
§ 44
1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem ZP6 na terenu zieleni parkowej z funkcjami
komunikacyjnymi.
2. Teren jak w ust. 1 przeznacza się do wspólnego z
KDW3 ukształtowania zieleni, podjazdem do hotelu
oraz czasowych miejsc postojowych dla gości
hotelowych.
§ 45
1. Ustala się przeznaczenie terenu ZP7 na teren zieleni
parkowej z kompozycją małej architektury w ramach
placu miejskiego.
2. Obowiązuje wykonanie koncepcji urbanistycznej
zagospodarowania placu miejskiego obejmującego
tereny ZP7 i KDp1.
3. Proporcje zieleni i powierzchni utwardzonej uzależnia
się od kompozycji placu.
4. W kompozycji należy uwzględnić akcent architektoniczny z zaleceniem wprowadzenia elementów
wodnych.
5. Teren pełnić będzie funkcje dla zbiórek i odpoczynku
grup turystycznych.
6. Dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków
gastronomicznych.
§ 46
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych
symbolem WS na wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Teren jak w ust. 1 dotyczy Kanału Juranda.
3. Ustala się obowiązek działań na rzecz uzyskania
minimum II klasy czystości wody, poprzez likwidację
odpływów wód zanieczyszczonych i realizację
separatorów na kanałach deszczowych.
4. Na całej długości kanału ustanowiono ciąg ekologiczny
oraz strefę ochrony krajobrazu zgodnie z § 13 ust. 6
i § 14.
5. Wszelkie działania muszą być opiniowane przez
właściwego konserwatora zabytków.
6. Wprowadza się zakaz realizacji podwieszanych sieci
infrastruktury poza kładkami określonymi na rysunku.
7. Dopuszcza się zmianę przebiegu kanału dla potrzeb
przebudowy drogi. Zmiana przebiegu i przekrycia
Kanału Juranda wymaga opracowania projektu ochrony

koryta przed procesem zamarzania i określenie
dostępu dla służb konserwatorskich. Projekt wymaga
uzgodnienia i z właściwymi organami gospodarki
wodnej.
DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 47
Uchyla się ważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” uchwalonego uchwałą
Rady Miejskiej w Malborku Nr 398/XLIX/2002 z dnia
25.07.2002 r. ogłoszoną w Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 18 poz. 184 z 2003 w części dotyczącej terenu
objętego niniejszym planem.
§ 48
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala się następujące jednorazowe opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości:
1/ wszystkie nowe tereny do zabudowy, które w dniu
uprawomocnienia niniejszego planu nie posiadały
ważnych decyzji ustalenia warunków zabudowy
zgodne z ustaleniami planu lub ważnego pozwolenia
na budowę – 30%,
2/ inne tereny – nie ustala się.
2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą nieruchomości, które są
własnością miasta Malborka lub są przeznaczone na
cele publiczne.
3. Opłaty pobierane są jednorazowe w przypadku zbycia
nieruchomości przez właściciela lub użytkownika
wieczystego.
4. Ustalenia ust. 1 obowiązują w okresie pięciu lat od dnia
uprawomocnienia planu.
§ 49
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz.
1841/ ustala się przynależność ustalonych funkcji terenów
do poszczególnych terenów, klasyfikowanych wg dopuszczalnych poziomów hałasu:
1/ W grupie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego:
– MW – zabudowa wielorodzinna.
2/ W grupie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami:
– MU – zabudowa mieszkaniowo – usługowa.
3/ Pozostałe grupy wg Rozporządzenia nie występują.
§ 50
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 51
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Dla celów publikacji jak w ust. 1 rysunek planu,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
pomniejsza się do formatu A3.
3. W postępowaniu realizacyjnym obowiązuje rysunek
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planu jak w § 2 ust. 1 pkt 1.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/106/2007
Rady Miejskiej w Malborku
z dnia 14 września 2007 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malbork rejon Centrum.
1. M.P.Z.P. miasta Malbork rejon Centrum wyłożony był
do publicznego wglądu w terminie od 25 czerwca
2007 r. do 23 lipca 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Malborku.
2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11
ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717/minął w dniu 06 sierpnia
2007 r.
3. W ustawowym terminie złożono następujące uwagi do
planu:
- uwaga nr 1
- zgłaszający: Burmistrz Miasta Malborka
- treść uwagi:
a/ dopuścić wysokość zabudowy na terenach UF2
do 17 m,
b/ dopuścić możliwość lokalizacji zabudowy usługowej do ok. 450 m2 powierzchni na terenie ZP1,
c/ nie wyznaczać zatok autobusowych na wysokości budynku Piastowska 3, uwzględnić dojazd do
posesji,
d/ poszerzyć rejon mający oznaczenie „ZP7” na
teren placu miejskiego,
- uwaga nr 2
- zgłaszający: Dariusz Lemka Architekt Miasta Malborka w imieniu Burmistrz Miasta
- treść uwagi: ograniczenie obszaru zieleni ZP3 w
celu otwarcia przestrzeni poprzez parking z ul.
17-go Marca,
4. Rozstrzygnięcie
Uwaga nr 1
a/ uwzględniono z warunkiem uzyskania uzgodnienia
rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, /korekta tekstu § 34/
b/ uwzględniono, z koniecznością wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni, koncepcję zagospodarowania terenu z utrzymaniem funkcji parku,
/korekta rysunku i tekstu § 46,/
c/ uwzględniono, /korekta rysunku, dojazd określono w
tekście § 35/
d/ uwzględniono, /korekta tekstu § 45/
Uwaga nr 2
- uwzględniono /korekta rysunku/
5. Rada Miasta Malborka rozstrzygnięcia jak w pkt 4
akceptuje.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/106/2007
Rady Miejskiej w Malborku
z dnia 14 września 2007 r.
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, w
stosunku do terenów objętych zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka, rejon Centrum.
1. Szczególne zadania.
Do zadań podstawowych w obszarze opracowania
planu należy:
- wykonanie podstawowego układu drogowego
obejmującego modernizację istniejących ulic oraz
budowę nowoprojektowanych odcinków ciągów
pieszo-jezdnych,
- rozbudowa
systemu
sieci
infrastruktury
technicznej,
2. Rozstrzygnięcie.
1) Budowa podstawowego układu komunikacyjnego i
rozbudowa sieci infrastruktury technicznej jest elementem niezbędnym do zainwestowania terenów
stanowiących przedpole Zamku Malborskiego,
2) budowę projektowanych ciągów pieszo-jezdnych
uznaje się za zadanie priorytetowe zmierzające do
stworzenia podstawowego ciągu komunikacyjnego
prowadzącego do Zamku Malborskiego,
3) koszty budowy dróg i uzbrojenia terenu należy
włączyć do wieloletniego programu zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta z jednoczesnym
podjęciem działań na rzecz pozyskania środków
pomocowych na realizację w.w. inwestycji,
4) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w
obrębie pasów drogowych wyznaczonych na rysunku planu,
5) uznaje się realizację zadań w obszarze planu za
szczególnie uzasadnioną gospodarczo jako działanie na rzecz aktywizacji miasta,

3003
UCHWAŁA Nr XIV/63/2007
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/277/2005 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
sposobu poboru podatków na terenie miasta i gminy,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
czynności inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142
z 2001 r.,poz. 1591 ze zm. Dz. U.z 2002 r.Nr 23,poz.
220,Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,
Nr 214,poz. 1806,Dz.U z 2003 r. Nr 80,poz. 717,Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.
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1203,Dz. U.167,poz. 1759,Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181,poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,poz. 327), art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 ze zm. Dz. U. Nr
191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249,poz. 1825,
Dz. U. z 2007 r. Nr 109,poz. 747), art. 6 ust. 8 ustawy
z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr
200, poz. 1682 ze zm.Dz. U. z 2005 r. Nr 143,poz. 1199,
Nr 164,poz. 1365,Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr
245,poz. 1775, Dz. U. 249, poz. 1825), art. 6 ust. 12, art.
14,pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr
121, poz. 844.ze zm. Dz. U. Nr 220,poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W § 2 uchwały Nr XLV/277/2005 Rady Miejskiej w
Debrznie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu
poboru podatków na terenie miasta i gminy, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności
inkasa, po słowie „ sołtysi „ dopisuje się „oraz pracownik
Urzędu Miasta i Gminy Debrzno zatrudniony na stanowisku poborca opłaty targowej - goniec „
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Debrzno
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Romaniec

3004
UCHWAŁA Nr IX/85/2007
Rady Gminy Chmielno
z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw
dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) art. 5 ust. 1, art. 6 ust.
12, art. 7 ust. 3, art. 18a i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 oraz Nr 251,

poz. 1847) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
26.07.2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47, poz.
557) Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:
Podatek od nieruchomości
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. Podatek od budynków lub ich części:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,57 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,60 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
4) od budynków wybudowanych na działkach przeznaczonych na cele rekreacyjne - 6,37 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
5) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza lub leśna - 2% ich wartości,
6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,80 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
7) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 5,65 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
2. Podatek od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł za 1m2
powierzchni,
2) pod budownictwo rekreacyjne - 0,35 zł za 1m2
powierzchni,
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1ha
powierzchni,
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł za
1m2 powierzchni.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub
ich części, budowle oraz grunty służące prowadzeniu
działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej,
komunalnej oraz pomocy społecznej, realizowanej w
ramach działalności gminy oraz finansowanej z budżetu
gminy Chmielno.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub
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ich części, budowle oraz grunty służące prowadzeniu
działalności związanej z ochroną mienia i porządku
publicznego.
§4
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i
budowle lub ich części zajęte na działalność gospodarczą
wraz z gruntami związanymi z prowadzeniem działalności
w zakresie:
1) kowalstwa,
2) rymarstwa,
3) szewstwa.
§5
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1,
wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy
Chmielno z wyjątkiem sołectwa Zawory, w którym
wyznacza się na inkasenta Pana Łukasza Dejk zam.
Zawory 6.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasentów na 8%
od zainkasowanych kwot podatku.
Opłata od posiadania psów
§6
Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania psów
w kwocie 15,00 zł od jednego psa.
§7
Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli
właściciel psa nabył go w drugiej połowie roku.
§8
Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia
nabycia psa.
§9
Zwalnia się od opłaty posiadanie szczeniąt w wieku do
3 miesięcy.
§ 10
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty wyznacza się sołtysów
poszczególnych sołectw gminy Chmielno z wyjątkiem
sołectwa Zawory, w którym wyznacza się na inkasenta
Pana Łukasza Dejk zam. Zawory 6.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 12
1. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:
a) przy sprzedaży z ręki lub kosza 25,00 zł,
b) przy sprzedaży ze stoiska 40,00 zł,
c) przy sprzedaży z wozu konnego 25,00 zł,
d) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy ciągnikowej lub samochodowej, z przenośnych kiosków lub
wolnostojących przyczep 40,00 zł.
2. Stawka opłaty targowej za sprzedaż do 4 godzin wynosi
50% opłaty dziennej.
§ 13
Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez
pracowników merytorycznych urzędu gminy.
Opłata miejscowa
§ 14
1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w
wysokości 1,20 zł.
2. Opłatę miejscową pobiera się w sołectwach:
Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz, Zawory.
3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę na terenie sołectw
określonych w ust. 2, w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych.
§ 15
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa i na inkasentów wyznacza się kierowników
ośrodków wypoczynkowych, właścicieli lub zarządców
nieruchomości oraz osoby prowadzące działalność w
zakresie świadczenia usług hotelarskich, wynajmu
lokali lub gruntów na cele określone w § 14 ust. 3.
2. Inkasenci winni dokonywać rozliczenia pobranych opłat
z budżetem gminy w terminie 30 dni od daty inkasa,
odprowadzając je na konto Gminy.
3. Za pobór opłaty inkasent otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 8% zainkasowanych kwot.
§ 16
Traci moc Uchwała Nr lI/8/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek
podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych
innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie
Chmielno.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

Opłata targowa
§ 11
Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych
lub w każdym miejscu publicznym gdzie prowadzony jest
handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych, przenośnych kiosków itp.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Kwidziński
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3005
UCHWAŁA Nr IX/86/2007
Rady Gminy Chmielno
z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach
pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz. 974)) w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((Dz. U. 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
oraz Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Chmielno uchwala,
co następuje:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 2
lat od dnia powstania obowiązku podatkowego:
1) budynki i budowle lub ich części, w których przedsiębiorcy po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielno wraz z gruntami
związanymi z tą działalnością,
2) nowo wybudowane budynki lub budowle przeznaczone do działalności gospodarczej wraz z gruntami
związanymi z tą działalnością,
przy spełnieniu łącznie następujących dodatkowych
wymogów:
a) zatrudnianie co najmniej trzech pracowników w
pełnym wymiarze czasu pracy w okresie zwolnienia,
b) faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej
w okresie zwolnienia,
a ponadto w odniesieniu do nieruchomości wskazanych
w punkcie 1:
c) poniesienia w okresie trwania zwolnienia nakładów
inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź
rozbudową przedsiębiorstwa w wysokości nie mniejszej niż kwota zwolnienia.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle o których
mowa w ust. 1 pkt 2 uważa się budynki i budowle, które
zostały oddane do użytkowania nie wcześniej niż trzy
miesiące przed dniem rozpoczęcia obowiązywania
niniejszej uchwały.
§2
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest
pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz.Urz.UEL 379 z dnia 28
grudnia 2006 r.)

§3
1. Zobowiązuje się podatnika ubiegającego się o
zwolnienie, a także korzystającego ze zwolnienia, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwały do przedkładania
w tutejszym urzędzie oprócz zaświadczeń o otrzymanej
pomocy de minimis także informacji o każdej innej
pomocy publicznej pozyskanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych (nie tylko w trzyletnim
okresie podatkowym), z którymi związana jest
pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej
uchwały.
2. Nakłada się na podatnika ubiegającego się o udzielenie
pomocy obowiązek przedstawienia dokumentów w
postaci bilansu, rachunku zysków i strat za ostatni rok
obrotowy, celem ustalenia, że podmiot nie znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub oświadczeń
w tym zakresie w odniesieniu do podatnika nie
zobowiązanego do sporządzania ww. dokumentów, a
ponadto informacji o posiadaniu zaległości w zakresie
zobowiązań publiczno-prawnych.
§4
W przypadku ustalenia, że podatnik uzyskał zwolnienie
mimo niedochowania warunków niniejszej uchwały, kwota
podatku objętego zwolnieniem będzie stanowić zaległość
podatkową w rozumieniu ordynacji podatkowej.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§6
Program pomocowy wprowadzony Uchwałą Nr XXI/
202/2005 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości
obowiązuje do czasu zakończenia okresu zwolnienia
przyznanego na jej podstawie.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Kwidziński

3006
UCHWAŁA Nr XIII/64/2007
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z
dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Rada Miejska w
Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3006, 3007

— 13627 —

§1
Określa się limit wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008
w wysokości – 4.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agnieszka Jaworska

3007
UCHWAŁA Nr XIII/68/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie 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; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z
2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181
poz. 337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974) i art.
5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych(1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828 i Nr 251 poz. 1847) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§1
Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,58 zł od 1 ha
powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od
1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 16,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych – w tym:
— zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,15 zł od 1m 2
powierzchni użytkowej
— od budynków letniskowych (rekreacyjnych) wykorzystywanych w okresie letnim – 6,15 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
— od budynków gospodarczych – 5,05 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
— od garaży wolnostojących - 5,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
3) od budowli:
— służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
oraz odprowadzania wody - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
— pozostałych budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7, ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Traci moc Uchwała Rady Miasta w Krynicy Morskiej z
dnia 04 grudnia 2006 r. Nr II/12/06 w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw wspólnot europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
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3008
Uchwała Nr XIII/69/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
sposobu poboru, terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.
128; Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138
poz. 974) oraz art. 18 a i art. 19 pkt 1,lit.f ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1) (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; Nr 220 poz. 1601, Nr 225
poz. 1635, Nr 245 poz. 1775 i Nr 249 poz. 1828, Nr 251
poz. 1847) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
opłatę od posiadania psów.
§2
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów:
1) od każdego posiadanego psa w wysokości - 44 zł
2) dla osób poniżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe, których jedynym źródłem
utrzymania jest emerytura lub renta, ustala się stawkę
opłaty od jednego psa w wysokości – 22 zł
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata płatna
jest w połowie jej wysokości.
3. Opłata od posiadania psa płatna jest w kasie Urzędu
Miasta Krynica Morska lub na konto Urzędu Miasta BS
Stegna Nr 55830800010006168120000010.
§4
Traci moc uchwała Rady Miasta z dnia 4 grudnia 2006 r.
Nr II/10/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od posiadania psów oraz określenia terminu płatności i
sposobu jego poboru na 2007 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska
1)
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia

następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 199 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

3009
UCHWAŁA Nr XIII/70/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2008 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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; z
2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.
128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48 poz. 327 i Nr 138
poz. 974) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (1) (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr
121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 635, Nr 245
poz. 1775 i Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) Rada
Miasta uchwala, co następuje:

§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 553,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 775,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– 1.218,00 zł,
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

Mniej niż

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

1385

1440

13

14

1440

1551

14

15

1551

1662

1662

1774

15
Trzy osie
12

17

1440

1551

17

19

1552

1662

19

21

1662

1772

21

23

1772

1884

23
25

25

1884
1994

1994
2104

Cztery osie i więcej
12

25

1551

1662

25

27

1662

1772

27

29

1772

1884

29

31

1884

2489

1989

31

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton stawka podatku wynosi - 885.00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których

mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

2500

Stawki podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

940

995
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18

25

995

1107

25

31

1107

1216

1499

1936

1320

1827

1827

2500

31
Trzy osie
12

40

40

5. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka
podatku wynosi – 321.00 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

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

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

330

442

18

25

442

552

552

663

25
Dwie osie
12

28

442

553

28

33

653

898

33

38

898

1373

1361

1780

717

1003

1003

1373

38
Trzy osie
12
38

38
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7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc - 1.040 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.384 zł
§2
Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych, od środków transportowych
posiadających katalizatory lub inne tego typu urządzenia
określa się w wysokości:
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt. 1 uchwały:
lit a) 498.00 zł
lit b) 664.00 zł
lit c) 1108.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt. 3 uchwały - 775.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt. 5 uchwały - 276.00 zł
— dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt. 7 uchwały:
lit a) 996.00 zł
lit b) 1273.00 zł
§3
Traci moc uchwała Rady Miasta z dnia 4 grudnia 2006 r.
Nr II/11/06 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
§4

3010
UCHWAŁA Nr XIII/71/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty na 2008 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759 z 2005 r., Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17poz.
128 Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138
poz. 974),oraz art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 3 ustawy z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1) (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 143 poz. 1199, Nr 220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) i art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z
2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr
93, poz. 894, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 66 poz. 470,
Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr
225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 105 poz. 751, Nr 112 poz. 769,
Nr 120 poz. 818). Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej
od osób fizycznych przebywających okresowo na
terenie administracyjnym Gminy Miasta Krynica
Morska dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości
1,60 zł
2. Opłatę miejscową określoną w ust. 1 pobiera się w
okresie od 1 maja do 30 września roku podatkowego
§2
1. Ustaloną w § 1 opłatę miejscową pobieraną od dzieci,
młodzieży uczącej się, oraz emerytów i rencistów
obniża się o 50%.
2. Zwalnia się z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.
§3
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami są właściciele, posiadacze, użytkownicy,
kierownicy (lub upoważnione przez nie osoby), domów
wczasowych, hoteli, pensjonatów, pokoi gościnnych
kempingów strzeżonych pól biwakowych, namiotowych
lub innych podobnych zakładów w których przebywają
wymienione w § 1 osoby.
3. Nadto, w razie potrzeby, inkasentami opłaty miejscowej
mogą być osoby fizyczne, w tym pracownicy Urzędu
Miasta Krynica Morska.
4. Z inkasentami wymienionymi powyżej Burmistrz
Miasta Krynica Morska zawrze stosowną umowę
cywilno-prawną, w której określi szczegółowe zasady
poboru i rozliczania opłaty miejscowej oraz wypłaty
wynagrodzenia za inkaso.
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5. Poboru opłaty miejscowej osoby wymienione w ust. 2
i 3 niniejszego paragrafu dokonują na drukach ścisłego
zarachowania - kwitariuszu wpłat opłaty miejscowej,
którego wzór stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
6. Kwitariusz pobiera się w Urzędzie Miasta Krynica
Morska.
7. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanej
opłaty.
8. Rozliczenie zainkasowanych kwot na podstawie
kwitariusza wpłat opłaty miejscowej następuje w
terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy w kasie Urzędu
Miasta Krynica Morska.
§4
Osoby przebywające w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Krynica Morska poza zakładami
określonymi w § 3 ust. 2 przez okres dłuższy niż dobę
wpłacają opłatę miejscową w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska przy dokonywaniu czynności związanych z
zameldowaniem.
§5
Organ podatkowy ma prawo przeprowadzić kontrolę
celem sprawdzenia prawidłowości poboru opłaty miejscowej.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§7
Traci moc Uchwała Rady Miasta Krynica Morska
Nr VI/28/07 z dnia 20 marca 2007 r.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska

1) Niniejsza Ustawa Dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. W E L 368 z dnia 17.XII.1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
*) Załącznika nie publikuje się

3011
UCHWAŁA Nr XIII/72/07
Rady Miasta Krynica Morska
z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2008 r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,Nr
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48 poz. 327 i Nr
138 poz. 974) oraz art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r.oku o podatkach i opłatach
lokalnych (1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) i art. 47
§ 4a ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86
poz. 732, Nr 93, poz. 894, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr
66poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217
poz. 1590, Nr 225 poz. 1635 z 2007 r. Nr 105 poz. 751,
Nr 112 poz. 769, Nr 120 poz. 818). Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§1
1. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały Rady Miasta Krynica
Morska z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/284/01,
dzielącej teren gminy na 4 strefy, w których prowadzony
jest handel, ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży w następującej wysokości:
1) W strefie A:
a) od zajętej powierzchni terenu do 9 m2 - 20,00 zł
b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 9 m2
do 16 m2 - 30,00 zł
c) od zajętej powierzchni terenu powyżej 16 m2
do 35 m2 - 40,00 zł
2) W pozostałych strefach w zależności od zajętej
powierzchni terenu stawki opłaty targowej zostają
podwyższone o:
a) 10 zł w strefie B
b) 15 zł w strefie C
c) 20 zł w strefie D
3) We wszystkich strefach:
a) za sprzedaż z ręki - 30 zł
b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 35 m2
- 300 zł
2. Stawki opłaty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu
obowiązują w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia roku
podatkowego, a w pozostałym okresie na terenie całej
gminy obowiązują stawki w wysokości określonej dla
strefy A.
3. Opłatę targową pobiera się w okresie od 1 maja do 30
września roku podatkowego.
4. Obowiązkowi opłaty targowej podlegają podmioty
handlujące we wszystkich miejscach na terenie Gminy
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Miasta Krynica Morska, uznanych za targowiska w
rozumieniu art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 121 poz. 844).
§2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów będących osobami fizycznymi, w
tym pracownikami Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest termin
zażądania opłaty przez inkasenta.
3. Pobór opłaty targowej inkasent dokonuje na druku
ścisłego zarachowania-kwitariuszu opłaty targowej,
którego wzór stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
4. Kwoty z zainkasowanej gotówki przyjmujący inkasa
opłaty targowej będzie wpłacał do kasy Urzędu Miasta
Krynica Morska po uprzednim rozliczeniu do 15-go i
30-ego każdego miesiąca.
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w
wysokości 13% zainkasowanej kwoty.
6. Wynagrodzenie za inkaso płatne jest za okresy
miesięczne.
7. Szczegółowe zasady poboru i rozliczanie opłaty
targowej oraz wypłaty wynagrodzenia za inkaso określa
każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem
Miasta Krynica Morska a inkasentem.
§3
Traci moc uchwała Rady Miasta Nr II/13/2006 z dnia
4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek
opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2007 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Krynica Morska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicząca
Rady Miasta
Agnieszka Jaworska
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw wspólnot europejskich:
1) . dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE l 368 z 17.12.1992 r.),
2) . dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie
specjalne.
* Załącznika nie publikuje się

3012
UCHWAŁA Nr XIII/85/07
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 5 st.1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007 r Nr 47 poz. 557)
Rada Gminy Kosakowo, uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kosakowo:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł. od 1 m2
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł. od 1 ha
powierzchni;
c) drogi – 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni za wyjątkiem
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej stautowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł. od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
— 18,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7
§2
Traci moc uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości
rocznych stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kosakowo obowiązujących w 2007 r.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

UCHWAŁA Nr XIII/87/07
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm. i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. w
związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (Monitor
Polski Nr 47 poz. 557 z 2007 r) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 do 5,5
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12 ton

2.

Stawka podatku w złotych
530.00
830.00
980.00

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )

nie mniej
niż

mniej niż

1

2

12
15

15

12
23

23

12
29

29

3.

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.646.00
1.830.00
Trzy osie
1.970.00
2.074.00
Cztery osie i więcej
2.176.00
2.176.00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.730.00
1.930.00
2.030.00
2.130.00
2.280.00
2.482.00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
1.230.00
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Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
nie mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.530.00
1.730.00
Trzy osie
1.919.00
2.250.00
Cztery osie i więcej
1.919.00
2.250.00

mniej niż

1

2

12
31

31

12
40

40

12
40

40

5.

Stawka podatku w złotych

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

4
1.700.00
1.956.00
1.919.00
2.525.00
1.919.00
2.525.00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
980.00

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd

Stawka podatku w zespołach

silnikowy ( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
12
28
38
12

28
38

oś jezdna ( osie jezdne ) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
1 230.00
Dwie Osie
1 330.00
1 430.00
1 680.00
Trzy osie i więcej
1 230.00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 280.00
1 380.00
1 480.00
1 730.00
1 310.00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niż 30
równej lub większej niż 30

Stawka podatku w złotych
980.00
1 520.00
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§2

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz

3014

3015

UCHWAŁA Nr XIII/88/07
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIII/89/07
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, z pożń. zm. art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się
w wysokości 20,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za
każdego następnego psa posiadanego przez osobę
fizyczną.
§2
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w
terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku
uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§3
1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na
konto Urzędu Gminy Kosakowo.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze
inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.
§4
Pobrana w danym miesiącu oplata powinna być przez
inkasenta wpłacona na rachunek Urzędu Gminy następnego dnia.
§5
Wpłaty zgromadzone z opłat za posiadanie psów zostaną przeznaczone w rezerwie sołeckiej na upiększanie
danego sołectwa.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póżń. zm.) w związku z art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U.z
2006 r. Nr 136,poz 969 z późń.zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.) oraz art.
6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U.Nr 200, poz 1682 z późn. zm.) Rada Gminy
Kosakowo, uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się na terenie gminy Kosakowo pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa.
§2
Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
powierza się sołtysom wsi gminy Kosakowo.
§3
Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być
przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w
terminie do następnego dnia, w którym wpłata podatku
przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna
nastąpić.
§4
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6%
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do
Urzędu Gminy Kosakowo podatków pobranych w swoich
wsiach.
§5
Traci moc uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Adam Miklaszewicz
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UCHWAŁA Nr IX/59/2007
Rady Gminy Kaliska
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm. Dz.
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.oku
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974), art. 5, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847),
Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:
I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości,
następująco:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,44 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
a) od budynków lub ich części bezpośrednio służących
do produkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
15,16 zł
(zał. nr 1, pkt 1 lit. a)
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczonych do
celów socjalnych
13,28 zł
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
(zał. nr 1, pkt 1 lit. b)
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
7,07 zł
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
2,99 zł.
5. Od budynków letniskowych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
6,37 zł
6. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
— od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,72 zł
7. Od budowli
2% ich wartości
8. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków -

a) od gruntów pod budynkami oraz gruntów bezpośrednio służących do produkcji lub prowadzenia
działalności gospodarczej
— od 1 m2 powierzchni
0,56 zł
(zał. nr 1, pkt 2 lit. a)
b) od gruntów związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą służących jako tereny dojazdowe,
rekreacyjne
0,47 zł
— od 1 m2 powierzchni
(zał. nr 1, pkt 2 lit. b)
9. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
— od 1 ha powierzchni
3,74 zł
10. Od gruntów letniskowych:
— od 1 m2 powierzchni
0,34 zł
11. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,11 zł
— od 1 m2 powierzchni
§2
Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się
od podatku od nieruchomości –
12. Budynki lub ich części i grunty oraz budowle, służące
działalności: kulturalnej, sportowej, przeciw pożarowej, komunalnej, które są zadaniami gminy oraz są
finansowane z budżetu gminy Kaliska.
13. Budynki lub ich części i grunty oraz budowle, służące
działalności kulturalnej w oparciu o ustawę z dnia
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
14. Grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, wchodzące w skład gospodarstw
rolnych za wyjątkiem dróg zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
15. Grunty zajęte na pola namiotowe – nowopowstałe od
01.01.2008 r.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kaliska.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

szatnie
stołówki
kuchnie
korytarze
łazienki
natryski
WC
kotłownie
składy opału

-

b) Budynki lub ich części
związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i
przeznaczone do celów
socjalnych

* przeznaczenie w/w pomieszczeń
musi być zgodne z przepisami BHP

hale produkcyjne
warsztaty
magazyny
biura
garaże
suszarnie
inne budynki związane z
prowadzeniem dział. gospodarczej

-

a) Budynki lub ich części
bezpośrednio służące do
produkcji lub prowadzenia
działalności gospodarczej

2. Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną
niż rolnicza lub leśna

b) Grunty związane z
prowadzoną działalnością
gospodarczą służące jako
tereny dojazdowe,
rekreacyjne

a) Grunty pod budynkami
oraz grunty bezpośrednio
służące do produkcji lub
prowadzenia działalności
gospodarczej

drogi dojazdowe
parkingi
zieleńce
skwery
tereny rekreacyjne

-

* grunty w w/w rodzajach
muszą być wyraźnie
oddzielone poprzez
okrawężnikowanie ,
oznaczenie płotkami lub
inaczej

-

grunty pod budynkami
grunty bezpośrednio służące
do produkcji lub prowadzenia
działalności gospodarczej
place magazynowe
place składowe
place manewrowe

-

2. Grunty związane z działalnością inną niż rolnicza lub leśną

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr IX/ 59 /2007
Rady Gminy Kaliska
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

— 13638 —
Poz. 3016

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

— 13639 —

3017
UCHWAŁA Nr IX/60/2007
Rady Gminy Kaliska
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zm. Dz.
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr
80., poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.oku
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada
Gminy Kaliska uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 460,00 zł.
— pojazdy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 410,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 770,00 zł.
— pojazdy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 720,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
— pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 880,00 zł.
— pojazdy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 820,00 zł
d) od 12 ton i poniżej 13 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 930,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.030,00 zł.
e) od 13 ton i poniżej 14 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.240,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.290,00 zł.
f) od 14 ton i poniżej 15 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.340,00 zł.
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— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.440,00 zł.
g) od 15 ton i poniżej 17 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.600,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.650,00 zł.
h) od 17 ton i poniżej 19 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.700,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.730,00 zł.
i) od 19 ton i poniżej 21 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.750,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.780,00 zł.
j) od 21 ton i poniżej 23 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.800,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.830,00 zł.
k) od 23 ton i poniżej 25 ton o liczbie osi – do trzy
włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.850,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.880,00 zł.
l) od 25 ton i poniżej 27 ton o liczbie osi – do trzy
włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, - 1.910,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.940,00 zł.
m) od 23 ton i poniżej 25 ton o liczbie osi – cztery
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.960,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.990,00 zł.
n) od 25 ton i poniżej 27 ton o liczbie osi – cztery
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.010,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.040,00 zł.
o) od 27 ton i poniżej 29 ton o liczbie osi – dwa
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.060,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.090,00 zł.
p) od 29 ton i poniżej 31 ton o liczbie osi – do trzy
włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.110,00 zł.
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— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.470,00 zł.
q) od 29 ton i poniżej 31 ton o liczbie osi – cztery
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.100,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.470,00 zł.
r) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi – do trzy
włącznie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.160,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.470,00 zł.
s) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi – cztery
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.160,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.520,00 zł.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
— pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 770,00 zł.
— pojazdy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 720,00 zł.
b) od 12 ton i poniżej 18 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.290,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.800,00 zł.
c) od 18 ton i poniżej 25 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.650,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.850,00 zł.
d) od 25 ton i poniżej 31 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.700,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.850,00 zł.
e) od 31 ton i do 36 ton włącznie o liczbie osi – dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.750,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.800,00 zł.
f) od 31 ton i do 36 ton włącznie o liczbie osi – trzy
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.750,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.850,00 zł.
g) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton o liczbie osi – dwie
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.960,00 zł.
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— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.010,00 zł.
h) równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi – dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.060,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.320,00 zł.
i) równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi – trzy
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 2.060,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 2.470,00 zł.
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego)a) od 7 ton i poniżej 12 ton:
— pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 360,00 zł.
— pojazdy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 310,00 zł
b) od 12 ton i poniżej 18 ton o liczbie osi – jedna
i dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 410,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 440,00 zł.
c) od 18 ton i poniżej 25 ton o liczbie osi – jedna
i dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 460,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 490,00 zł.
d) od 25 ton i poniżej 28 ton o liczbie osi – jedna
i dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 520,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 620,00 zł.
e) od 12 ton i poniżej 28 ton o liczbie osi – trzy
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 720,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 980,00 zł.
f) od 28 ton i poniżej 33 ton o liczbie osi – jedna
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 820,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 980,00 zł.
g) od 33 ton i poniżej 38 ton o liczbie osi – jedna
i dwie
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.030,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.340,00 zł.
h) równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi – jedna
i dwie
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— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.340,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.650,00 zł.
i) od 33 ton i poniżej 38 ton o liczbie osi – trzy
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.130,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.390,00 zł.
j) równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi – trzy
i więcej
— z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
- 1.440,00 zł.
— z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
- 1.700,00 zł.
4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
— autobusy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 720,00 zł.
— autobusy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 670,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— autobusy wyprodukowane przed 01.01.1998 r.
- 1.440,00 zł.
— autobusy wyprodukowane po 01.01.1998 r.
- 1.390,00 zł.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kaliska.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Szarafin

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

3018
UCHWAŁA Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.,Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974/, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1848/i
Obwieszczenia Ministra Finansów1) z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r./M.P. Nr 47, poz. 557/ Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
— 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę ludności i zbiorowego odprowadzania ścieków
– 0,01% wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7,
b) pozostałych - 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
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nej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od
1 m 2.
§2
Traci moc uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

3019
UCHWAŁA Nr XII/75/07
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 października 2007 r.
o zmianie uchwały Nr XXXVII/292/05 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974/, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1848/,
Obwieszczenie Ministra Finansów1) z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. /M.P. Nr 47, poz.
557/ i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2007 r. /M.P. z 2006 r.
Nr 72. poz. 721/ Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/292/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 lit. a słowo „od” skreśla się i w to miejsce
wpisuje się „powyżej”

2) w § 2 pkt 1 lit. a słowo „od ” zastępuje się słowem
„powyżej”
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

3020
UCHWAŁA Nr XII/76/07
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/06 Rady Miejskiej
w Kwidzynie w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru
i terminów płatności oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.,Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:
§1
Traci moc uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości
stawek podatku od posiadanych psów, zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
129, poz. 2678).
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWAŁA Nr XII/77/07
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
i poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.,Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974/, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1848/ i
Obwieszczenia Ministra Finansów1) z dnia 26 lipca 2007
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2008 r./ M.P. Nr 47, poz. 557/ Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej
za sprzedaż na targowiskach miejskich:
1) przy sprzedaży obnośnej:
a) przy zajęciu powierzchni do 1 m2
- 5,00 zł
b) za każdy dodatkowy m2
- 6,00 zł
2) przy sprzedaży ze stanowiska o wymiarach nie większych niż 2m x 1m, dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozostałych produktów rolnych
- 8,00 zł
b) pozostałych towarów
- 12,00 zł
c) przy sprzedaży określonej w lit. a i b za każdy
dodatkowy m2
- 6,00 zł
3) przy sprzedaży ze stałego stanowiska zadaszonego
(straganu) o wymiarach nie większych niż 2m x 1m,
dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozostałych produktów
rolnych
- 10,00 zł
b) pozostałych towarów
- 15,00 zł
c) przy sprzedaży określonej w lit. a i b za każdy
dodatkowy m2
- 8,00 zł
4) przy sprzedaży z pojazdów bez względu na rodzaj
sprzedawanego towaru:
a) z samochodu innego niż określono w punkcie „ b”
i „c”, platformy, wozu konnego, przyczepy samochodowej
- 20,00 zł
b) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej
3,5 tony
- 30,00 zł
c) z samochodu ciężarowego furgon – chłodnia
- 30,00 zł
2. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej
za sprzedaż na targowiskach miejskich z ustawionych
własnych namiotów:
1) przy sprzedaży z namiotów o powierzchni do 9 m2
- 28,00 zł

2) przy sprzedaży z namiotów o powierzchni powyżej
9 m2 do 15 m2
- 35,00 zł
3) przy sprzedaży z namiotów o powierzchni powyżej
15 m2 - wg stawek ustalonych w ust. 1 pkt 3, lit.c.
3. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej za sprzedaż podczas imprez masowych
organizowanych na terenie miasta Kwidzyna:
1) na terenach rekreacyjnych nad rzeką Liwą zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1
a) stoisko handlowe z art. spożywczo-przemysłowymi
- 35,00 zł
b) stoisko gastronomiczne
- 75,00 zł
c) stoisko gastronomiczne z piwem (za każdy dystrybutor)
- 100,00 zł
d) stoisko z art. typu prażona kukurydza, lody, wata
cukrowa itp.
- 20,00 zł
2) na terenach przy ul. Miłosnej zaznaczonych na
mapie stanowiącej załącznik nr 2
a) stoisko handlowe z art. spożywczo-przemysłowymi
- 5,00 zł
b) stoisko gastronomiczne
- 5,00 zł
c) stoisko gastronomiczne z piwem (za każdy dystrybutor)
- 5,00 zł
d) stoisko z art. typu prażona kukurydza, lody, wata
cukrowa itp.
- 5,00 zł
3) na stadionie miejskim:
a) stoisko handlowe z art. spożywczo-przemysłowymi
- 100,00 zł
b) stoisko gastronomiczne
- 200,00 zł
c) stoisko gastronomiczne z piwem (za każdy dystrybutor)
- 150,00 zł
d) stoisko z art. typu prażona kukurydza, lody, wata
cukrowa itp.
- 70,00 zł
4) inne miejsca:
a) stoisko handlowe z art. spożywczo-przemysłowymi
- 80,00 zł
b) stoisko gastronomiczne
- 150,00 zł
c) stoisko gastronomiczne z piwem (za każdy dystrybutor)
- 100,00 zł
d) stoisko z art. typu prażona kukurydza, lody, wata
cukrowa itp.
- 50,00 zł
§2
Maksymalna wysokość jednostkowej dziennej stawki
opłaty targowej określonej w § 1 nie może przekroczyć
kwoty 631,94 zł.
§3
1. Opłata targowa pobierana od emerytów i rencistów
sprzedających wyłącznie owoce, kwiaty, warzywa
oraz używaną odzież wynosi 50% stawki dziennej gdy
zajmowana powierzchnia jest nie większa niż 2m2
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy stałych
stoisk zadaszonych na targowisku.
3. W przypadku sprzedaży z pojazdu i równocześnie
z dodatkowo wystawionego stoiska lub straganu,
sprzedający uiszcza należność oddzielnie za pojazd
oraz oddzielnie za stoisko lub stragan.
§4
Inkasentem będzie jednostka budżetowa Zakład ds.
Infrastruktury Miejskiej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3021, 3022, 3023

— 13644 —

§5
Tracą moc Uchwała Nr XXXVII/294/05 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej
oraz Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia
5 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości dziennych stawek i poboru opłaty targowej
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 19,01 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew- 8,86 zł,
nym od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
- 3,84 zł,
1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1m2 powierzchni użytkowej
- 6,37 zł,
3) Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
§2
Obniża się stawkę podatku od nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 2 lit. e będących własnością emerytów
i rencistów do kwoty 4,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
§3

3022

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4

UCHWAŁA Nr X/105/07
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 25 października 2007 r.

Traci moc uchwała nr II/11/06 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

§5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. nr 142 poz. 1591 ze zmn.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 ze zmn.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008 r. (M.P. nr 47 poz. 557) Rada Miejska w
Dzierzgoniu uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
- 0,71 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
- 3,74 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni
- 0,27 zł,
2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,59 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Procyk

3023
UCHWAŁA Nr X/106/07
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP
Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP
Nr 76, poz. 813) Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
676,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1 128,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 353,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 15 ton
1 256,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton
1 370,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej:
- od 12 ton i poniżej 19 ton
1 289,00 zł
- od 19 ton i poniżej 23 ton
1 611,00 zł
- od 23 ton i poniżej 25 ton
1 826,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
2 202,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- od 12 ton i poniżej 25 ton
1 504,00 zł
- od 25 ton i poniżej 27 ton
1 719,00 zł
- od 27 ton i poniżej 29 ton
1 933,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton
2 583,00 zł
2.1.Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 15 ton
1 256,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton
1 423,00 zł
b)
o liczbie osi – trzy i więcej:
- od 12 ton i poniżej 19 ton
1 289,00 zł
- od 19 ton i poniżej 23 ton
1 611,00 zł
- od 23 ton i poniżej 25 ton
1 826,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
2 202,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- od 12 ton i poniżej 25 ton
1 504,00 zł
- od 25 ton i poniżej 27 ton
1 719,00 zł
- od 27 ton i poniżej 29 ton
1 933,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton
2 583,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
1 031,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1 146,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 579,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 18 ton
1 149,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
1 493,00 zł
- od 25 ton i poniżej 31 ton
1 996,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton
1 996,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej:

- od 12 ton i poniżej 40 ton
- równej lub wyższej niż 40 ton

1 996,00 zł
2 084,00 zł

4.1.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 18 ton
1 373,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
1 504,00 zł
- od 25 ton i poniżej 31 ton
1 826,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton
1 996,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej:
- od 12 ton i poniżej 40 ton
1 996,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton
2 583,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
677,00 zł
6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna:
- od 12 ton i poniżej 18 ton
741,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
795,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
907,00 zł
b) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 28 ton
795,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton
967,00 zł
- od 33 ton i poniżej 38 ton
1 375,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1 996,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej:
- od 12 ton i poniżej 38 ton
1 471,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1 643,00 zł
6.1.Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – jedna:
- od 12 ton i poniżej 18 ton
741,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton
795,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton
907,00 zł
b) o liczbie osi – dwie:
- od 12 ton i poniżej 28 ton
795,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton
934,00 zł
- od 33 ton i poniżej 38 ton
1 418,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1 996,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej:
- od 12 ton i poniżej 38 ton
1 074,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton
1 996,00 zł
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
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Województwa Pomorskiego Nr 159
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

Poz. 3023, 3024

— 13646 —
1 579,00 zł
1 993,00 zł

§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dzierzganiu Nr
II/12/06 z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2007 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Procyk

3024
UCHWAŁA Nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski z 2007 r.
Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Gniew
1. Dla budynków:
1) 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części,
2) 16,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) 8,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym,
4) 3,71 zł od 1m2 powierzchni budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych.
5) od pozostałych budynków lub ich części:
a) 6,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej za garaże,

od osób fizycznych,
b) 4,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej za budynki
gospodarcze,
c) 6,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
letniskowych,
d) 4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
2. Od budowli:
1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
2) 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z późniejszymi zmianami) oraz związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby
ludności
3. Od gruntów:
1) 0,67 zł od 1m2 powierzchni, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków,
2) 0,35 zł od 1m2 powierzchni letniskowych,
3) 3,74 zł od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne,
4) 0,23 zł od 1m2 powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§3
Traci moc uchwała Nr II/19/06 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 1 poz. 6).
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3025, 3026

— 13647 —

3025
UCHWAŁA Nr XIII/106/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla
celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r. (Monitor Polski z 2007 r. Nr 77, poz.
831) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że średnia cena skupu żyta przyjmowana
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Gniew wynosi 40,00 zł za 1q (słownie: czterdzieści
złotych 00/100).
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Gminy Gniew.
§3
Traci moc uchwała Nr II/20/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 1 poz.
7).

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.); art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski z 2007 r. Nr 47, poz.
557) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej
na terenie gminy Gniew:
1) Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzyni,
wiadra itp. pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł
2) Przy sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów żywych i
sztucznych oraz art. spożywczych pobiera się opłatę
w wysokości
4,00 zł
3) Przy sprzedaży z namiotu, przyczepy kempingowej
pobiera się opłatę w wysokości
9,00 zł
4) Przy sprzedaży z samochodu osobowego i dostawczego pobiera się opłatę w wysokości
6,00 zł
5) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub ciągnika rolniczego z przyczepą pobiera się opłatę w
wysokości
8,00 zł
W przypadku ustawienia dodatkowych urządzeń
handlowych przy obiektach wymienionych w ust. 1 do
3 pobiera się opłatę dodatkową w zależności od zajętej
powierzchni za 1 m2 w wysokości
5,00 zł
2. Za pozostawione pojazdy na placu targowym
pobierana jest opłata jak za prowadzenie handlu z
tych pojazdów.
3. Opłata za działalność obwoźną w zakresie małej
gastronomii wynosi za 1 m2 zajętej powierzchni 5,00 zł
§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.

1. Na Inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Gniew
wyznacza się Zakład Usług Komunalnych spółkę z o.o.
z siedzibą w Gniewie przy ul. Wiślanej 6.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,5%
pobranych opłat.

§5

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

Inkasent wpłaca pobrane opłaty targowe na rachunek
bankowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy do dnia 10-go
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§4

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

3026
UCHWAŁA nr XIII/108/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie opłat targowych na terenie Gminy Gniew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§5
Traci moc uchwała nr II/23/06 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z 2007 r. Nr 1 poz. 10).
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3026, 3027

— 13648 —

§7

§2

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 następuje na
wniosek podatnika składany corocznie przez okres
obowiązywania zwolnienia (według załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały).
2. Zwolnienie będzie stosowane w latach 2008-2010.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

§3
Zwolnienie od podatku następuje w drodze decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie.

3027

§4

UCHWAŁA Nr XIII/109/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.

Traci moc uchwała Nr II/24/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z w
podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 r. Nr 1 poz. 11).

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

§5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Rada Miejska w
Gniewie uchwala, co następuje:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.

§1

§7

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
„dr – drogi”.
2. Zwolnienie przysługuje jeżeli drogi są jedynymi
dojazdowymi do innych nieruchomości i podatnik
uzyska pozytywną opinię Referatu Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§6

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XIII/109/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.

Gniew, dnia ............................
Burmistrz Miasta i Gminy
w Gniewie

WNIOSEK
O ZWOLNIENIE DRÓG Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Imiona

.........................................................................................

Nazwisko

.........................................................................................

Nazwa

.........................................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3027

— 13649 —

Adres zamieszkania

.........................................................................................

Nr geodezyjny działki

.........................................................................................

Położenie działki

.........................................................................................

Powierzchnia

.........................................................................................

Zwracam się z prośba o zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg, ponieważ służą
one do dojazdu do następujących nieruchomości:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.............................................
podpis podatnika
Opinia Referatu Gospodarki Nieruchomościami
1) Opiniuję POZYTYWNIE zwolnienie z podatku od nieruchomości na lata
2008-2010.
2) Opiniuję NEGATYWNIE.....................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

W przypadku okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia z podatku od
nieruchomości poinformuję odrębnym pismem.

.......................................................................
Data i podpis kierownika
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
* zakreślić punkt 1 lub 2..

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3028

— 13650 —

3028

§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 następuje na wniosek
podatnika (według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały)
i obowiązuje na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w
Gniewie uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości garaże będące
własnością inwalidów grupy I i II oraz służące do przechowywania wózków inwalidzkich o napędzie mechanicznym
i innych pojazdów samochodowych, których przydatność
posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona jest
zaświadczeniem wydanym przez lekarza - z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§3
Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje w
drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XIII/110/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.

Gniew, dnia ............................
Burmistrz Miasta i Gminy
w Gniewie
WNIOSEK
O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Imiona

.........................................................................................

Nazwisko

.........................................................................................

Adres zamieszkania

.........................................................................................

Położenie garażu

.........................................................................................

Powierzchnia w m2

.......... ...............................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3028, 3029

— 13651 —

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości garażu
służącego do przechowywania:
• wózka inwalidzkiego o napędzie mechanicznym *
• samochodu osobowego nr rej..................................*
• innych pojazdów samochodowych,*
W załączeniu przekazuję:
1) orzeczenie o grupie inwalidzkiej
2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające przydatność posiadania wózka
inwalidzkiego lub pojazdu samochodowego
.............................................
podpis podatnika
*

zakreślić odpowiednie
3029
UCHWAŁA Nr XIII/111/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 13e ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Rada Miejska w Gniewie
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne, na których
obsadzona jest wierzba energetyczna.
2. Zwolnienie zostaje udzielone na lata 2008-2009.
§2
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 następuje na
wniosek podatnika składanego corocznie przez okres
obowiązywania zwolnienia (według załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały).
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy
niż pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1).

przez cały okres obowiązywania zwolnienia.
§4
Zwolnienie z podatku rolnego nie przysługuje jeżeli
użytki rolne są zwolnione z mocy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 z późn. zm.)
§5
Traci moc uchwała Nr XXIX/202/04 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia
z podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z 2004 r. Nr 153 poz. 3018).
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

§3
Zwolnienie od podatku następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie wydawanej corocznie

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 159

Poz. 3029, 3030

— 13652 —

Załącznik nr 1
Do uchwały nr XIII/111/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.

Gniew, dnia ............................
Burmistrz Miasta i Gminy
w Gniewie
WNIOSEK
O ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO
UŻYTKÓW ROLNYCH OBSADZONYCH
WIERZBĄ ENERGETYCZNĄ

Imiona

.........................................................................................

Nazwisko

.........................................................................................

Adres zamieszkania

.........................................................................................

Nr geodezyjny działki

.........................................................................................

Położenie działki

.........................................................................................

Klasa gruntu

.........................................................................................

Powierzchnia

.........................................................................................
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UCHWAŁA Nr XIII/112/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
oraz w podatku rolnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 13e ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w
Gniewie uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się na terenie Gminy Gniew od podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego budynki lub ich części
oraz grunty wykorzystywane na cele muzeum rejestrowanego wpisanego do Państwowego Rejestru Muzeów
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
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dowego z zastrzeżeniem § 2
§2
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje podatnikowi, który wydzierżawia, użycza lub wynajmuje budynki
lub ich części oraz grunty na cele muzeum rejestrowanemu, co potwierdzi stosowna umową - z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje na lata
2008 i 2009.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński
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UCHWAŁA Nr X/67/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Lubichowo
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 oraz art. 20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, póz. 844 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
inną niż działalność rolnicza lub leśna, następująco:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2
powierzchni użytkowej
0,58 zł
2. Od budynków letniskowych lub ich części od 1m2
powierzchni użytkowej
6,30 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części:
a) wybudowanych dla celów produkcyjnych, usługowych lub magazynowych zgodnie z przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na ich budowę od
6,30 zł
1m2 powierzchni użytkowej

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 pow. użytkowej 6,30 zł
c) innych, nie wymienionych pod literą a i b od 1m2
powierzchni użytkowej
3,50 zł
4. Od 1m2 powierzchni gruntów:
a) letniskowych
0,26 zł
b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
0,26 zł
c) pozostałych
0,22 zł
5. Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,74 zł
§2
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
inną niż rolnicza lub leśna, następująco:
1. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
a) handlu i gastronomii od 1m2 powierzchni użytkowej:
17,20 zł
b) na prowadzenie ośrodków wczasowych od 1m2
powierzchni użytkowej:
13,50 zł
c) obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2
powierzchni użytkowej:
8,86 zł
d) udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2
powierzchni użytkowej:
3,84 zł
e) pozostałej działalności gospodarczej od 1m2
powierzchni użytkowej:
15,40 zł
2. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze,
w których nastąpił wzrost zatrudnienia o pracowników
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na okres co najmniej do końca
roku 2007:
a) w zakresie handlu i gastronomii:
- od 1 do 3 etatów lub rozpoczynający działalność
gospodarczą- od 1m2 powierzchni użytkowej:
12,80 zł
- od 4 do 5 etatów - od 1m2 powierzchni użytkowej:
11,00 zł
- powyżej 5 etatów - od 1m2 powierzchni użytkowej:
9,00 zł
b) w zakresie rzemiosła i zakładów usługowych, za
wyjątkiem ośrodków wczasowych:
- od 1 do 3 etatów lub rozpoczynający działalność
gospodarczą- od 1m2 powierzchni użytkowej:
11,60 zł
- od 4 do 5 etatów - od 1m2 powierzchni użytkowej:
10,60 zł
- powyżej 5 etatów - od 1m2 powierzchni użytkowej:
8,00 zł
3. Od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
4. Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,64 zł
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5. Od 1m powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) w zakresie handlu i gastronomii zajęte przez
podmioty gospodarcze, w których nastąpił wzrost
zatrudnienia o pracowników pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne
etaty na okres co najmniej do końca roku 2007:
- od 1 do 3 etatów lub rozpoczynający działalność
gospodarczą:
0,50 zł
- od 4 do 5 etatów:
0,46 zł
- powyżej 5 etatów:
0,40 zł
b) w zakresie rzemiosła i zakładów usługowych, za
wyjątkiem ośrodków wczasowych, zajęte przez
podmioty gospodarcze, w których nastąpił wzrost
zatrudnienia o pracowników pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne
etaty na okres co najmniej do końca roku 2007:
- od 1 do 3 etatów lub rozpoczynający działalność
gospodarczą:
0,46 zł
- od 4 do 5 etatów:
0,40 zł
- powyżej 5 etatów:
0,32 zł
§3
Różnicowanie stawek, o których mowa w § 2 ust. 1 lit.
a i b oraz ust. 2 i 5 stanowi pomoc de minimis, co wynika
z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15.12.2006 r.
§4
Na terenie gminy Lubichowo zwalnia się od podatku
od nieruchomości:
1. budynki i budowle służące do odprowadzania i
oczyszczania ścieków oraz zajęte pod nie grunty;
2. budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na
obszarze wysypisk śmieci, dopuszczonych do użytku
publicznego;
3. budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców oraz zajęte pod nie
grunty;
4. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania
kultury;
6. grunty zajęte pod drogami innymi niż publiczne.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.

Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 ze zm.).

3032
UCHWAŁA Nr X/68/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, póz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
570 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
990 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1250 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż
12 ton - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
1 230 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
1330 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1430 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:
520 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie
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z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton — zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1450 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1550 zł
2. Stawki dla środków transportowych wyprodukowanych
w roku 2000 i nowszych określa się w
wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 1:
I. lit. a) -520 zł
II. lit. b) -930 zł
III. lit. c) -1130 zł
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 3:
I. lit. a) -1170 zł
II. lit. b) -1280 zł
III. lit. c) -1370 zł
3) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5: - 480 zł
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
I. lit. a)- 1330 zł
II. lit. b) -1430 zł
3. Stawki dla środków transportowych wyposażonych w
katalizator określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 1:
I. lit. a) -540 zł
II. lit. b) -940 zł
III. lit. c) -1180 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 3
I. lit. a) -1160 zł
II. lit. b) -1270 zł
III. lit. c) -1350 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5: - 490 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
I. lit. a) -1360 zł

II. lit. b) -1440 zł
e) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
2 pkt 1:
I. lit. a) -500 zł
II. lit. b) -870 zł
III. lit. c) -990 zł
f) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
2 pkt 2:
I. lit. a) -1130 zł
II. lit. b) -1230 zł
III. lit. c) -1300 zł
g) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
2 pkt 3: - 450 zł
h) dla środków transportowych, o których mowa w ust.
2 pkt 4:
I. lit. a) -1250 zł
II. lit. b) -1350 zł
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy wykorzystywane do przewozu uczniów do szkół
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/
106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 ze zm.).

Załączniki 1 – 3
do Uchwały Nr X/68/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 roku
Załącznik Nr 1 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy – od samochodu ciężarowego
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
1

2

od 12

do 15
włącznie

powyżej 15

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

2040,00

2280,00

2090,00

2340,00
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Trzy osie

do 12

do 25
włącznie

powyżej 25
od 12
powyżej 31

2140,00
2180,00
Cztery osie i więcej

do 31
włącznie

2350,00
2380,00

2240,00

2452,00

2280,00

2452,00

Załącznik Nr 2 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy – od ciągnika siodłowego i balastowego
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
Stawka podatku w złotych
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w
tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
do 31
od 12
1700,00
1840,00
włącznie
do 36
powyżej 31
1750,00
1936,00
włącznie
powyżej 36
1700,00
2250,00
Trzy osie
do 36
od 12
1840,00
1850,00
włącznie
powyżej 36
1880,00
2505,00
Załącznik Nr 3 Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy – od przyczep i naczep
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
Stawka podatku w złotych
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
do 36
od 12
1070,00
1170,00
włącznie
powyżej 36
1130,00
1420,00
Dwie osie
do 36
od 12
1170,00
1460,00
włącznie
powyżej 36
1240,00
1720,00
Trzy osie i więcej
do 36
od 12
1270,00
1460,00
włącznie
powyżej 36
1150,00
1770,00
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UCHWAŁA Nr X/69/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru,
terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, pkt 1 lit. b i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 póz. 844 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miejscowości Ocypel i Szteklin w
wysokości:
1. od dzieci w wieku powyżej lat 7 i młodzieży uczącej
się
0,90 zł
2. od pozostałych osób
1,75 zł
2. Poboru opłaty dokonuje się w okresie od 1 czerwca do
30 września danego roku.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się z góry za
cały okres pobytu osoby w miejscowości Ocypel lub
Szteklin przy dokonywaniu czynności meldunkowych.
§2
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci - właściciele bądź pracownicy ośrodków wypoczynkowych
znajdujących się w miejscowościach Ocypel i Szteklin.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanej
opłaty.
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci przekazują
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubichowo.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/
106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; t.j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 ze zm.).

3034
UCHWAŁA Nr X/70/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz
unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, póz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Stawka dzienna opłaty targowej na terenie gminy
Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie
wynosi:
1. ARTYKUŁY ROLNO - SPOŻYWCZE
Od sprzedaży dokonywanej:
a) z samochodu osobowego
17,00 zł dziennie
b) od każdego stoiska zajmującego powierzchnię
12,00 zł dziennie
gruntu do 6 m2
— za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni
stoiska
1,00 zł dziennie
lecz nie więcej niż
631,94 zł dziennie
c) od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka,
z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 4,00 zł dziennie
2. ARTYKUŁY INNE NIŻ ROLNO - SPOŻYWCZE
Od sprzedaży dokonywanej:
a) z samochodu osobowego
27,00 zł dziennie
b) od każdego stoiska zajmującego powierzchnię
gruntu do 6m2
20,00 zł dziennie
— za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni
stoiska
1,00 zł dziennie
lecz nie więcej niż
631,94 zł dziennie
c) od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka,
z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 10,00 zł dziennie
§2
1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na
targowisku.
2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
3. Inkasa opłaty targowej dokonuje pani Irena Pazda, z
którą Wójt Gminy zawiera umowę cywilnoprawną za
wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 25% od
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zainkasowanych kwot opłaty.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Cichocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej- skiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
-wydanie specjalne: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

3035
Informacja
o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energętyją
z dnia 18 października 2007 r.
Nr WCC/300-ZTO/377/W/OGB/2007/BP
oraz Nr PCC/312-ZTO/377/W/OGD/2007/BP
W dniu 18 października 2007 r., na wniosek Przedsiębiorcy - Gminy Miastko prowadzącej działalność
gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład
Energetyki Cieplnej w Miastku, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, postanowił zmienić ww. Przedsiębiorcy termin
obowiązywania koncesji na wytwarzanie ciepła oraz
koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Jednocześnie Prezes URE dokonał zmiany przedmiotu i zakresu
udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła. Dodatkowo na
wniosek Przedsiębiorcy zastąpiono w treści obu decyzji,
statystyczny numer identyfikacyjny REGON numerem
identyfikacji podatkowej (NIP).
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 14 października 1998 r. udzielono
Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła Nr WCC/
300/377/U/1/98/BT (zmienionej późniejszymi decyzjami)
oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepłą Nr PCC/
312/377/U/1/98/BT (zmienionej późniejszymi decyzjami),
z terminem obowiązywania obu koncesji do dnia 31 października 2008 r.
Pismem z dnia 25 kwietnia 2007 r. Przedsiębiorca
wystąpił o zmianę terminu obowiązywania ww. koncesji. Dodatkowo Przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę
zakresu i przedmiotu koncesji na wytwarzanie ciepła, w

związku z przejęciem do eksploatacji źródła ciepła zlokalizowanego w Miastku przy ul. Chrobrego 6, o łącznej mocy
zainstalowanej 0,13 MW. Jednocześnie Przedsiębiorca
wniósł o zastąpienie w treści przedmiotowych decyzji statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON numerem
identyfikacji podatkowej (NIP).
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), w związku z
art. 30 ust. 1, art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006
r. Nr 89, póz. 625 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił zmienić decyzjami z dnia 18 października 2007 r. Nr WCC/300-ZTO/377/W/OGD/2007/
BP oraz Nr PCC/312-ZTO/377/W/OGD/2007/BP swoje
wcześniejsze decyzje z dnia 14 października 1998 r. Nr
WCC/300/377/U/1/98/BT i Nr PCC/312/377/U/1/98/BT we
wnioskowanym przez Przedsiębiorcę zakresie.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urządu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko - Połom
Gdańsk, dnia 18 października 2007 r.

3036
Informacja
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 października 2007 r.
Nr WCC/69- ZTOA/384/W/OGD/2007/KG
Nr PCC/76-ZTOA/384/W/OGD/2007/KG
W dniu 23 października 2007 r. na wniosek Wspólnego
Przedsiębiorstwa „PROMEX” sp. j. T. Ciarkowski, M. Czechowski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (Przedsiębiorcy), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE)
postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła
oraz w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzjami z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/
U/2/98/BK i Nr PCC/76/384/U/2/98/BK (zmienionymi późniejszymi decyzjami) udzielono Przedsiębiorcy koncesji
na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję
ciepła na okres do dnia 30 września 2023 r., określając
jednocześnie w punkcie nr 1 decyzji „Przedmiot i zakres
działalności”.
Pismem z dnia 10 sierpnia 2007 r. uzupełnionym pismami z dnia 17 września 2007 r. oraz z dnia 1 października
2007 r., Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki o zmianę ww. koncesji, w związku z
przekazaniem dotychczas dzierżawionych źródeł ciepła
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wraz z siecią ciepłowniczą zlokalizowanych w Miłakowie,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. z/s w Miłakowie.
W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległa
łączna zainstalowana moc cieplna w eksploatowanych
źródłach ciepła z wielkości 30,91 MW do 24,91 MW oraz
liczba eksploatowanych sieci ciepłowniczych.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, z późn. zm.) w związku z
art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr
89, póz. 625 z późn. zm.). Prezes URE postanowił:
1. zmienić decyzją z dnia 23 października 2007 r. Nr WCC/
69-ZTOA/384/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą
decyzję z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/
U/2/98/BK,
2. zmienić decyzją z dnia 23 października 2007 r. Nr PCC/
76-ZTOA/384/W/OGD/2007/KG swoją wcześniejszą
decyzję z dnia 21 września 1998 r. Nr PCC/76/384/U/
2/98/BK.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust.
1, art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
póz. 625 z późn. zm), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzją z dnia 26 października
2007 r. Nr WCC/539-ZTO/592/W/OGD/2007/BP swoją
wcześniejszą decyzję z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/
539/592/U/2/98/EB (zmienioną późniejszą decyzją), we
wnioskowanym przez Przedsiębiorcę zakresie.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urządu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko - Połom
Gdańsk, dnia 26 października 2007 r.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urządu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko - Połom
Gdańsk, dnia 23 października 2007 r.

3037
Informacja
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 października 2007 r.
Nr WCC/539-ZTO/592/W/OGD/2007/BP
W dniu 26 października 2007 r., na wniosek Przedsiębiorcy: International Paper - Kwidzyn SA z siedzibą w Kwidzynie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, postanowił
zmienić ww. Przedsiębiorcy termin obowiązywania oraz
przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na
wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzją z dnia 5 listopada 1998 r. udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła Nr WCC/539/592/
U/2/98/EB zmienionej decyzją z dnia 18 sierpnia 2005 r.
Nr WCC/539A/592/W/OGD/2005/KK, z terminem obowiązywania koncesji do dnia 15 listopada 2008 r.
Pismami z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz 17 października 2007 r. Przedsiębiorca wystąpił o zmianę terminu
obowiązywania ww. koncesji oraz dostosowanie zapisów
w treści przedmiotu i zakresu ww. koncesji do aktualnego
stanu prawnego.

3038
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte w dniu 25 września 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy:
Miastem Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody
8/12, reprezentowanym przez:
1. Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
2. Macieja Lisickiego – Zastępcę Prezydenta Miasta
Gdańska
a Gminą Kartuzy, z siedzibą w Kartuzach, ul. Gen. Józefa
Hallera 1, reprezentowaną przez:
1. Mirosławę Lehman – Burmistrza Gminy Kartuzy
Miasto Gdańsk, realizując uchwałę Nr XII/290/07 Rady
Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk i Gminą Kartuzy w sprawie przyjmowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach
oraz Gmina Kartuzy, realizując uchwałę Nr III/21/06
Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 7 grudnia 2006 r. w
sprawie zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Miastem
Gdańsk w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z
terenu gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów
w Gdańsku – Szadółkach, oraz uchwałę Nr IX/81/07 Rady
Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta
Gdańsk w sprawie składowania odpadów zawarły Porozumienie, o następującej treści:
§1
Gmina Kartuzy powierza, a Miasto Gdańsk przyjmuje
wykonanie zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy.
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§2
1. Miasto Gdańsk zobowiązuje się wobec Gminy Kartuzy
do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tej
Gminy.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1
przyjmowane będą na składowisko odpadów w
Gdańsku – Szadółkach.
3. Miasto Gdańsk zobowiązuje się do zapewnienia, iż
wysokość opłat za przyjęcie i składowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kartuzy na składowisku
odpadów w Gdańsku – Szadółkach określona w
cenniku usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny
Sp. z o.o. w Gdańsku, będzie równa wysokości opłat za
przyjmowanie i składowanie odpadów z terenu Miasta
Gdańska.
4. Szczegółowe warunki techniczne i cenowe
przyjmowania odpadów na składowisko w Gdańsku
– Szadółkach od przedsiębiorców oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Kartuzy świadczących
usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów
komunalnych, określa Regulamin korzystania z usług
publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny
Sp. z o.o. w Gdańsku.
5. Gmina Kartuzy do dnia 20-go stycznia każdego roku
kalendarzowego dostarczy Miastu Gdańsk aktualną
listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych
gminy świadczących usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających
na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie
Burmistrza Gminy Kartuzy, z tym, że pierwsza lista
dostarczona zostanie do dnia 31 grudnia 2007 r.

§6
1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres 10 lat.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia
wymagają formy pisemnej w formie aneksu.
§8
1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
2. Miasto Gdańsk zobowiązuje się, a Gmina Kartuzy
wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszego
Porozumienia.
§9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
Miasto Gdańsk

Gmina Kartuzy

Prezydent
Miasta Gdańsk
Paweł Adamowicz

Burmistrz
Mirosław Lehman

Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska
Maciej Lisicki

§3
Gmina Kartuzy zobowiązuje się do prowadzenia polityki minimalizacji odpadów składowanych na gdańskim
składowisku w Gdańsku – Szadółkach.
§4
1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę
współdziałania na rzecz przebudowy systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
2. W związku z planowanym przekształceniem
obecnego składowiska w Gdańsku – Szadółkach
w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów,
Gmina Kartuzy będzie dążyć do wprowadzenia na
całym swoim terenie do dnia 1 stycznia 2009 r. systemu
selektywnej zbiórki „u źródła” następujących odpadów
komunalnych: opakowaniowych, wielkogabarytowych,
ulegających biodegracji, odpadów budowlanych,
odpadów niebezpiecznych w tym: zużytych baterii
i przeterminowanych lekarstw, oraz docelowo
pozostałych odpadów komunalnych w systemie
dualnym: „suche”, „mokre”.
§5
Gmina Kartuzy do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego przedłoży Miastu Gdańsk sprawozdanie za
rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do unieszkodliwienia do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku eksploatującego składowisko w
Gdańsku – Szadółkach.

3039
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte w dniu 25 września 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy:
Miastem Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe
Ogrody 8/12, reprezentowanym przez:
1. Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
2. Macieja Lisickiego – Zastępcę Prezydenta Miasta
Gdańska
a Gminą Przodkowo, z siedzibą w Przodkowie, ul Kartuska 21, reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Wyrzykowskiego – Wójta Gminy Przodkowo
Miasto Gdańsk, realizując uchwałę Nr XII/291/07 Rady
Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk i Gminą Przodkowo w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Przodkowo
na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach oraz Gmina Przodkowo, realizując uchwałę Nr
VI/113/2007 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego
Gminy Przodkowo z Miastem Gdańsk w sprawie przyjmo-
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wania odpadów z terenu gminy Przodkowo na gdańskie
składowisko odpadów w Gdańsku -Szadółkach zawarły
Porozumienie, o następującej treści:
§1
Gmina Przodkowo powierza, a Miasto Gdańsk przyjmuje wykonanie zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Przodkowo.
§2
1. Miasto Gdańsk zobowiązuje się wobec Gminy
Przodkowo do przyjmowania odpadów komunalnych
z terenu tej Gminy.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą na składowisko odpadów w Gdańsku
– Szadółkach.
3. Miasto Gdańsk zobowiązuje się do zapewnienia,
iż wysokość opłat za przyjęcie i składowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Przodkowo
na składowisku odpadów w Gdańsku – Szadółkach
określona w cenniku usług świadczonych przez
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, będzie
równa wysokości opłat za przyjmowanie i składowanie
odpadów z terenu Miasta Gdańska.
4. Szczegółowe warunki techniczne i cenowe
przyjmowania odpadów na składowisko w Gdańsku
– Szadółkach od przedsiębiorców oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Przodkowo świadczących
usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów
komunalnych, określa Regulamin korzystania z usług
publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny
Sp. z o.o. w Gdańsku.
5. Gmina Przodkowo do dnia 20-go stycznia każdego roku
kalendarzowego dostarczy Miastu Gdańsk aktualną
listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych
gminy świadczących usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na
prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie Wójta
Gminy Przodkowo, z tym, że pierwsza lista dostarczona
zostanie do dnia 31 grudnia 2007 r.

oraz docelowo pozostałych odpadów komunalnych w
systemie dualnym: „suche”, „mokre”.
§5
Gmina Przodkowo do dnia 30 kwietnia każdego roku
kalendarzowego przedłoży Miastu Gdańsk sprawozdanie
za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych
przekazanych do unieszkodliwienia do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku eksploatującego składowisko
w Gdańsku – Szadółkach.
§6
Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres 10 lat.
§7
Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§8
1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
2. Miasto Gdańsk zobowiązuje się, a Gmina Przodkowo
wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszego
Porozumienia.
§9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
Miasto Gdańsk

Gmina Przodkowo

Prezydent
Miasta Gdańsk
Paweł Adamowicz

Wójt
Andrzej Wyrzykowski
Skarbnik Gminy
Grażyna Ramczyk

Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska
Maciej Lisicki

§3
Gmina Przodkowo zobowiązuje się do prowadzenia
polityki minimalizacji odpadów składowanych na gdańskim składowisku w Gdańsku – Szadółkach.
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§4
1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę
współdziałania na rzecz przebudowy systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
2. W związku z planowanym przekształceniem obecnego
składowiska w Gdańsku – Szadółkach w nowoczesny
zakład unieszkodliwiania odpadów, Gmina Przodkowo
będzie dążyć do wprowadzenia na całym swoim terenie
do dnia 1 stycznia 2009 r. systemu selektywnej zbiórki
„u źródła” następujących odpadów komunalnych:
makulatury, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego,
tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych,
zielonych, poddających się recyklingowi organicznemu,
odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych w
tym: zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw,

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa
Pomorskiego
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)1 Komisarz
Wyborczy w Gdańsku podaje do powszechnej wia- domości co następuje:
1. Sejmik Województwa Pomorskiego stwierdził w okręgu
wyborczym Nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego
Województwa Pomorskiego Piotra Jerzego STANKE
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z listy Nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
oraz postanowił o wstąpieniu na jego miejsce Jerzego
BARZOWSKIEGO kandydata z tej samej listy, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów
i nie utracił prawa do nabycia mandatu.
2. Sejmik Województwa Pomorskiego stwierdził w okręgu
wyborczym Nr 4 wygaśnięcie mandatu radnego
Województwa Pomorskiego Andrzeja Stefana GRZYB z
listy Nr 5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
oraz postanowił o wstąpieniu na jego miejsce Tadeusza
Mariana HASSE kandydata z tej samej listy, który w
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów
i nie utracił prawa do nabycia mandatu.
3. Sejmik Województwa Pomorskiego stwierdził w okręgu
wyborczym Nr 5 wygaśnięcie mandatu radnego
Województwa Pomorskiego Jana KULAS z listy Nr
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
oraz postanowił o wstąpieniu na jego miejsce Teresy
SKOLIMOWSKIEJ kandydatki z tej samej listy, która w
wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów
i nie utraciła prawa do nabycia mandatu.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej
wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska-Józefiak
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055,Nr 159 poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAŃSKU
z dnia 26 listopada 2007 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewie przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Gniewie przeprowadzonych w dniu
25 listopada 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego
na 1 liście kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 0 osób.
E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty
do głosowania) 0 wyborców, to jest - uprawnionych do
głosowania.

F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 0.
G. Głosów ważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu
wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym liczba
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa
liczbie mandatów w okręgu.
III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) ...........
D. Głosów ważnych oddano.............
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 1 KWW „TWOJA GMINA”
1) KUZIEMSKA Genowefa Helena
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska -Józefiak
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAŃSKU
z dnia 26 listopada 2007 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie przeprowadzonych w dniu
25 listopada 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Nowym Stawie przeprowadzonych
w dniu 25 listopada 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego
na 1 liście kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 0 osób.
E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty
do głosowania) 0 wyborców, to jest - uprawnionych do
głosowania.
F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 0.
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G. Głosów ważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
głosów oddanych.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu
wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa
liczbie mandatów w okręgu.
III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
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B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych)............
D. Głosów ważnych oddano.............
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 1 KWW LUDOWCY CZESŁAWA DANIELAKA
1) DANIELAK Czesław Zbigniew
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska - Józefiak
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.
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