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2757
UCHWAŁA Nr XXIX/191/2009
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2010.

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 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: zm.
przen. z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Dz. U. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Dz.
U. Nr 56, poz. 458) oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:

§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - za 1 m2 - 0,66 zł.
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,04 zł.
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - za 1 m2 - 0,16 zł.
2. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - za 1 m2 – 0,51 zł.
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– za 1 m2 – 17,15 zł.
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - za 1 m2 – 9,57 zł.
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4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - za
1 m2 – 4,16 zł.
5) pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– za 1 m2 – 4,26 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. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części
wymienione w ust. 1 wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej.

§2

§5

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki,
grunty i budowle służące do: zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków, działalności
kulturalnej, sportowej i ochrony przeciwpożarowej na
terenie Gminy Kołczygłowy w wysokości 100%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Gminy
w Kołczygłowach z dnia 27 października 2008 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Klaudia Brywczyńska

2758
UCHWAŁA Nr XXIX/192/2009
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

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 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 8 i art. 10 oraz
art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.: zm. przen. z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z
2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, z 2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala
się, co następuje:

2)

3)

4)

§1
Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 573,60 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 884,90 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
- 972,40 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton
- 972,40 zł

5)

6)

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton
- 972,40 zł
c) od 14 ton do mniej niż 15 ton
- 972,40 zł
d) od 15 ton
- 983,20 zł
pojazd posiadający dwie osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 13 ton
- 972,40 zł
b) od 13 ton do mniej niż 14 ton
- 972,40 zł
c) od 14 ton do mniej niż 15 ton
- 972,40 zł
d) od 15 ton
- 1 367,80 zł
pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton
- 983,20 zł
b) od 17 ton do mniej niż 19 ton
- 983,20 zł
c) od 19 ton do mniej niż 21 ton
- 1 037,80 zł
d) od 21 ton do mniej niż 23 tony
- 1 037,80 zł
e) od 23 ton do mniej niż 25 ton
- 1 711,90 zł
f) od 25 ton
- 1 711,90 zł
pojazd posiadający trzy osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
a) od 12 ton do mniej niż 17 ton
- 983,20 zł
b) od 17 ton do mniej niż 19 ton
- 983,20 zł
c) od 19 ton do mniej niż 21 ton
- 1 037,80 zł
d) od 21 ton do mniej niż 23 tony
- 1 107,80 zł
e) od 23 ton do mniej niż 25 ton
- 1 722,90 zł
f) od 25 ton
- 1 722,90 zł
pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 25 ton
- 1 037,80 zł
b) od 25 ton do mniej niż 27 ton
- 1 092,50 zł
c) od 27 ton do mniej niż 29 ton
- 1 643,10 zł
d) od 29 ton do mniej niż 31ton
- 1 807,00 zł
e) od 31 ton
- 1 807,00 zł
pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 25 ton
- 1 037,80 zł
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b) od 25 ton do mniej niż 27 ton
- 1 138,40 zł
c) od 27 ton do mniej niż 29 ton
- 2 466,90 zł
d) od 29 ton do mniej niż 31 ton
- 2 679,70 zł
e) od 31 ton
- 2 679,70 zł
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do mniej niż 12 ton
- 1 261,80 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą i liczbie osi w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 1 711,90 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 1 711,90 zł
c) od 25 ton do mniej niż 31 ton
- 1 711,90 zł
d) od 31 ton
- 1 711,90 zł
2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 1 950,10 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 1 950,10 zł
c) od 25 ton do mniej niż 31 ton
- 1 950,10 zł
d) od 31 ton
- 2 111,20 zł
3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 40 ton
- 1 720,70 zł
b) od 40 ton
- 2 041,90 zł
4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
a) od 12 ton do mniej niż 40 ton
- 1 882,40 zł
b) od 40 ton
- 2 703,40 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
- 300,40 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą i liczbę
osi z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 177,00 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 194,40 zł
c) od 25 ton
- 349,60 zł

2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdni:
a) od 12 ton do mniej niż 18 ton
- 321,10 zł
b) od 18 ton do mniej niż 25 ton
- 349,60 zł
c) od 25 ton
- 614,10 zł
3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton
- 344,20 zł
b) od 28 ton do mniej niż 33 tony
- 670,80 zł
c) od 33 ton do mniej niż 38 ton
- 928,60 zł
d) od 38 ton
- 1 256,40 zł
4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton
- 344,20 zł
b) od 28 ton do mniej niż 33 tony
- 928,60 zł
c) od 33 ton do mniej niż 38 ton
- 1 411,60 zł
d) od 38 ton
- 1 857,20 zł
5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton
- 739,60 zł
b) od 38 ton
- 1 030,20 zł
6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej niż 38 ton
- 1 030,20 zł
b) od 38 ton
- 1 399,50 zł
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
- 1 579,70 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1 950,10 zł
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci do
Szkół.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwała Nr XX/129/2008 z dnia 27 listopada
2008 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Klaudia Brywczyńska

2759
UCHWAŁA Nr XXIX/193/2009
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania.

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 ze zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.

1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 19, pkt 1 lit.a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, ze zm.: zm. przen. z
2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Dz. U. Nr 220,
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poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Dz. U. Nr
56, poz. 458) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr
52, poz. 742) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się opłatę targową za handel w każdym miejscu
na terenie gminy w wysokości 30,00 zł dziennie.

§3
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się Sołtysów lub inne osoby
fizyczne określone przez Uchwałę Rady Gminy.
3. Pobrane kwoty inkasent zobowiązany jest wpłacić w
kasie Urzędu Gminy w Kołczygłowach najpóźniej w
następnym dniu po pobraniu opłaty.
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 40% pobranej kwoty.
§4

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Opłatę targową, o której mowa w § 1 ustala się od
sprzedaży:
a) z ręki,
b) koszów, skrzynek,
c) wozów konnych,
d) samochodów osobowych,
e) samochodów ciężarowych, przyczep,
f) stoisk.

§5
Traci moc Uchwała Nr XX/130/2008 z dnia 27 października 2008 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Klaudia Brywczyńska

2760
UCHWAŁA Nr XXXIII/292/2009
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1,art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 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, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na
podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449)
Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z
dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w Kębłowie, wprowadza się zmianę w § 1, w pkt 3 wyraz
„Południowa” zastępuje się wyrazem „Kasztelańska”.

§2
Załącznikiem* do uchwały jest plan sytuacyjny ukazujący przebieg ulicy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kunz

* - Załącznik dostępny w Urzędzie Gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/293/2009
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Milwinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1,art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 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, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na
podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449)
Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w
Milwinie, wprowadza się zmiany:
1. w § 1, w pkt 21 wyraz „Bukowa” zastępuje się wyrazem
„Lipowa”

2. ustala się nowy przebieg ulicy Polnej, którą stanowić
będą działki: część dz. nr 53/46 i dz. nr 53/61.
3. w § 1 dopisać pkt 25 o treści „cz. dz. 53/41 Grabowa”.
§2
Załącznikiem* do uchwały jest plan sytuacyjny ukazujący przebieg ulicy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kunz

* - Załącznik dostępny w Urzędzie Gminy.

2762
UCHWAŁA Nr XXXIII/295/2009
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Robakowi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,art. 40 ust. 1,art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 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, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na
podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449)
Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się następujące nazwy nowopowstałym ulicom
położonym na terenie wsi Robakowo:
1. dz. nr 82/8 – ul. Alpejska
2. dz. nr 115/38, 115/42, 115/45 ul. Mieszka
3. dz. nr 36/68, 36/75 ul. Modrzewiowa

4. dz. nr 57/26 ul. Kasztanowa.
§2
Załącznikiem* do uchwały są plany sytuacyjne ukazujące przebieg ulic.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kunz

* - Załącznik dostępny w Urzędzie Gminy.
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2763
UCHWAŁA Nr XL/55/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Przejazdowo, Reksin, Arciszewo i Bystra.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2000 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział VI Statutu sołectwa Przejazdowo stanowiącego
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2000 r. otrzymuje
brzmienie:
„VI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 23. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 24. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 25. 1. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę
Gminy.
§ 25a. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
2) dział XI Statutu sołectw: Arciszewo i Bystra stanowiących odpowiednio załączniki Nr 3,4 do Uchwały Nr
XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15
marca 2000 r. otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
3) zmienia się nazwę załącznika nr 2 do Uchwały Nr
XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2000 r., który otrzymuje brzmienie:”Statut Sołectwa
Rekcin”.
4) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/11/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2000 r. wprowadza
się następujące zmiany:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Terenem działania Sołectwa jest wieś Rekcin.
Sołectwo Rekcin jest sołectwem o charakterze rolniczym”
b) dział XI otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania
informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do dokonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
c) zmienia się nazwę załącznika nr 1 do Statutu Sołectwa
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Rekcin, który otrzymuje brzmienie:”Ordynacja wyborcza
do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rekcin”.
§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2764
UCHWAŁA Nr XL/56/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/28/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca
2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Rotmanka, Krępiec, Dziewięć Włók, Lędowo, Rokitnica, Żuława.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVIII/28/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2000 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectw: Dziewięć Włók, Lędowo,
Rokitnica, Żuława stanowiących odpowiednio załączniki Nr 3-6 do Uchwały Nr XVIII/28/2000 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2000 r. otrzymuje
brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”

2) dział IX Statutu sołectwa Krępiec stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/28/2000 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2000 r. otrzymuje
brzmienie:
„IX ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 26. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 27. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 28. 1. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę
Gminy.
§ 29. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józek Witek

Dziennik Urzędowy
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2765
UCHWAŁA Nr XL/57/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/65/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 października
2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Mokry Dwór, Bogatka, Roszkowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXI/65/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 października 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. dział XI Statutu sołectw: Mokry Dwór, Bogatka stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1,2 do Uchwały
Nr XXI/65/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
26 października 2000 r. otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
2. w Statucie sołectwa Roszkowo stanowiącym załącznik
nr 3 do Uchwały Nr XXI/65/2000 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 26 października 2000 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15
1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować
uchwały, gdy w sposób zwyczajowo przyjęty zostali o
nim zawiadomieni mieszkańcy sołectwa. Jednocześnie
dla ważności zebrania niezbędny jest udział co najmniej
18% osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie

wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony na
ten sam dzień. Zebranie wiejskie odbyte w II terminie jest
ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania.”
2) dział XI otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
3) § 2 Ordynacji wyborczej do wyborów sołtysa i Rady
Sołeckiej Sołectwa Roszkowo, która stanowi załącznik
Nr 1 do Statutu Sołectwa sołectwa Roszkowo o którym
mowa w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady
sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność
1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
Wyboru dokonuje się większością zwykłą osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie
wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony na
ten sam dzień. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyte w II
terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę
obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania”.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek
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2766
UCHWAŁA Nr XL/58/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/93/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Radunica, Wojanowo.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXIII/93/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2000 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectwa Radunica stanowiącego
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/93/2000 Rady
Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 grudnia 2000 r.
otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.

§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2767
UCHWAŁA Nr XL/59/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/34/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Juszkowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr V/34/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 14 lutego 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dział XI Statutu sołectwa Juszkowo stanowiącego
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2003 r. otrzymuje
brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 32. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 33. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 34. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 35. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 36. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszcze-
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gólnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2768
UCHWAŁA Nr XL/60/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/42/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Goszyn.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VI/42/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 kwietnia 2003 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectwa Goszyn stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2003 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2003 r. otrzymuje
brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 32. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 33. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawo-

wana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 34. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 35. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 36. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2769
UCHWAŁA Nr XL/61/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/44/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Wojanowo, Świńcz, Będzieszyn.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VI/44/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 kwietnia 2003 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectw: Wojanowo, Świńcz, Będzie-

szyn stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1-3 do
Uchwały Nr VI/44/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 29 kwietnia 2003 r. otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 32. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania infor-
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macji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 33. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 34. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.

§ 35. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 36. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2770
UCHWAŁA Nr XL/62/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/63/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Bystra, Rusocin, Retmanka.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VII/63/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dział XI Statutu sołectw: Bystra, Rusocin, Rotmanka stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1-3 do Uchwały
Nr VII/63/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29
maja 2003 r. otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 32. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 33. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawo-

wana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 34. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 35. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 36. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek
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2771
UCHWAŁA Nr XL/63/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/98/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 września
2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Straszyn.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XII/98/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 26 września 2003 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział pn.”Nadzór nad sołectwem” Statutu sołectwa
Straszyn stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XII/98/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26
września 2003 r. w § 28-31 otrzymuje brzmienie:
„ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 28. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 29. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 30. 1. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę
Gminy.
§ 31. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2772
UCHWAŁA Nr XL/64/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/111/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 października
1999 r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Cieplewo, Borkowo, Wiślina, Wiślinka, Żuławka, Straszyn.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XII/111/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 27 października 1999 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectw: Cieplewo, Borkowo, Wiślina,
Wiślinka, Żuławka stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1-5 do Uchwały Nr XII/111/99 Rady Gminy
Pruszcz Gdański z dnia 27 października 1999 r. otrzymuje
brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglą-
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du do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2773
UCHWAŁA Nr XL/65/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/115/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Żukczyn, Łęgowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XIII/115/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 grudnia 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dział XI Statutu sołectw: Żukczyn, Łęgowo stanowiących
odpowiednio załączniki Nr 1,2 do Uchwały Nr XIII/115/99
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 grudnia 1999 r.
otrzymuje brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawo-

wana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.
§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2774
UCHWAŁA Nr XL/66/2009
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/130/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Jagatowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XIV/130/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 1999 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) dział XI Statutu sołectwa Jagatowo stanowiącego
załączniki Nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/99 Rady Gminy

Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 1999 r. otrzymuje
brzmienie:
„XI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnych do dokonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.
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§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie
i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według
kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję
Rewizyjną.
§ 36. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez
Radę Gminy.

§ 37. Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego
wglądu w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością
organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania
ustnych i pisemnych wyjaśnień.”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Witek
2775
UCHWAŁA Nr XXXI/102/09
Rady Gminy Puck
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty położone na terenie Gminy Puck.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Puck uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące minimalne stawki czynszu dzierżawnego za 1 m² gruntów stanowiących własność Gminy
Puck.
1. Dzierżawa gruntów na cele gastronomiczno - handlowo
- usługowe
a) 4,00 zł miesięcznie w okresie miesięcy: czerwiec,
lipiec, sierpień
b) 3,00 zł miesięcznie w pozostałych miesiącach
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowo-rzemieślnicze i
produkcyjne
a) 2,50 zł rocznie

Klasy gruntów
IloåÝ kwintali

I

II

IIIa

15

12,5

10

3. Dzierżawa gruntów na cele letniskowo-rekreacyjne
a) 4,00 zł rocznie
4. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na inne cele nie
wymienione w pkt 1-3 (m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów sportu i
rekreacji, inne)
a) 0,10 zł – 10,00 zł rocznie
b) w okresie budowy 0,10 zł rocznie.
5. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele związane
z ochroną zdrowia (pod budynki, parkingi i niezbędne
zagospodarowanie terenu) także w okresie budowy 0,50
zł rocznie.
6. Dzierżawa gruntów na posadowienie garaży
a) 3,00 zł rocznie.
7. Dzierżawa gruntów ornych i użytków zielonych w kwintalach żyta za 1 ha gruntów rocznie

Grunty orne:
IIIb
7,5

IVa

IVb

V

VI

VIz

7

6

5

5

5

Uçytki zielone:
Klasy gruntów
IloåÝ kwintali

I

II

III

IV

V

VI

VIz

10

9

8

7

5

5

5

Podstawą wyliczenia jest wartość 1 kwintala żyta ustalona przez Główny Urząd Statystyczny przyjęta do obliczenia
podatku rolnego.

§2

§4

Wójt Gminy może podnieść stawki czynszu w wyniku
negocjacji.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Puck Nr XXVIII/105/2000
z dnia 20 grudnia 2000 r., Uchwała Rady Gminy Puck Nr
VII/56/03 z dnia 27 maja 2003 r. oraz Uchwała Rady Gminy
Puck Nr XXIX/78/09 z dnia 07 sierpnia 2009 r.

§3
Do czynszu dolicza się podatek VAT wg. obowiązujących
przepisów.
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§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

2776
UCHWAŁA Nr XXXV/347/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Koteże – część dz. 39/2.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art.
15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, 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, z późn. zm.) Rada Gminy
Starogard Gdański uchwala, co następuje:
Rozdział I
Ustalenia ogólne
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą nr
XXI/212/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30
czerwca 2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koteże
§2
1. Obszar planu obejmuje tereny działek położonych we
wsi Koteże, w gminie Starogard Gdański, w granicach
określonych na rysunku planu.
2. Powierzchnia planu wynosi ok. 1,32 ha.
§3
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie
do celów projektowych w skali 1:1000, którego integralną częścią jest wyrys ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§4
Na ustalenia planu miejscowego składają się:
1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:
a) ustalenia ogólne;
b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu;
2) rysunek planu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§5
Definicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego planu
są następujące:
1) uchwała – niniejsza uchwała;
2) karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla
jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabelarycznej;
3) teren – część obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o
jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem
porządkowym i symbolem;
4) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
5) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie dominujące na danym terenie w sposób określony
ustaleniami planu;
6) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż
podstawowe, które może uzupełniać lub wzbogacać
przeznaczenie podstawowe w sposób określony
ustaleniami planu;
7) kondygnacja – kondygnacja naziemna;
8) powierzchnia zabudowy – określa maksymalną
dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki lub terenu;
9) proponowane podziały wewnętrzne – propozycja
podziału terenu na działki, z którą może być zgodny
projekt podziału nieruchomości; przy innym podziale
zachować parametry działki określone w poszczególnych kartach terenu;
10) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekroczyć
ściana budynku;
11) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych
wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi
publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;
12) stan istniejący – stan na rok 2009;
13) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2;
14) modernizacja – działania mające na celu poprawę
jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie
w ramach istniejących gabarytów.
§6
Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu,
a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy.
§7
Obszar planu obejmuje łącznie 5 terenów w tym:
1) 2 tereny oznaczonych numerami porządkowymi od 01
do 02 i następującym symbolem literowym oznaczającym przeznaczenie terenów:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 3 tereny komunikacji oznaczone numerami porządkowymi od 01 do 03 i następującymi symbolami literowymi:
a) KDD – tereny dróg dojazdowych;
b) KDW - tereny dróg wewnętrznych.
§8
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wszelkie działania inwestycyjne należy realizować
zgodnie z parametrami określonymi w poszczególnych
kartach terenu.
§9
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla
środowiska wodno-gruntowego;
2) należy zastosować takie rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej
funkcji.
§ 10
Na terenie planu nie występują obiekty i obszary dziedzictwa kulturowego oraz zabytki i dobra kultury współczesnej.
§ 11
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.);
2) w zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych na
przestrzeń publiczną ustala się:
a) zakaz lokalizacji wielkoformatowych nośników
reklamowych;
b) inne niż wymienione w pkt 2 lit. a nośniki reklamowe muszą być ściśle związane z charakterem
usług zlokalizowanych na terenie 01 U.
§ 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji są następujące:
1) dostępność drogowa terenów jest określona w kartach terenu;
2) ustala następujące minimalne wskaźniki parkingowe
do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca
postojowe dla samochodów osobowych:
a) 1 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;
b) 1 miejsce postojowe na 30,0 m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe
na 1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na
5 zatrudnionych;
3) sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza-

jących terenu dróg należy lokalizować na warunkach
określonych przez zarządcę drogi;
§ 13
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej są następujące:
1) W zakresie zaopatrzenie w wodę:
a) z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach
określonych przez zarządcę sieci;
b) w zakresie zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – należy zapewnić odpowiednią ilość
wody do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną:
a) z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie
źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych,
nieuciążliwych dla środowiska;
3) W zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego
napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
b) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z
obiektami projektowanymi winno odbywać się
na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
4) W zakresie odprowadzenia ścieków:
a) do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
b) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków uściślonych na etapie realizacji
i modernizacji istniejącej i nowoprojektowanej
sieci;
5) W zakresie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe;
b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do
odbiornika winny być podczyszczane w stopniu
zapewniającym spełnienie wymagań określonych
w przepisach odrębnych;
6) W zakresie utylizacji odpadów stałych:
a) po segregacji wywóz na składowisko odpadów za
pośrednictwem specjalistycznych jednostek.
7) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) z planowanej sieci gazowej średniego ciśnienia
na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
8) Na terenie planu dopuszcza się przebudowę lub
modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.
§ 14
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy, sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oraz
stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach
terenów zawartych w ustaleniach szczegółowych.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 15
Ustalenia szczegółowe dla 5 terenów, o których mowa
w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi,
zawartych w 3 kartach terenu, są następujące:
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Karta terenu nr 1
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi KoteĪe
1.
Nr i symbol
01 MN 02 MN
terenu
2.
Powierzchnia
ok. 0,92 ha ok. 0,16 ha
3.
Przeznaczenie
podstawowe
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dopuszczalne
usáugi nieuciąĪliwe o powierzchni caákowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni
caákowitej budynku, zgodnie z przepisami odrĊbnymi
zabudowa gospodarcza i garaĪe
4.
Zasady ochrony Ğrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego
4.1.
W przypadku nowych nasadzeĔ dobór zieleni winien odbywaü siĊ z uwzglĊdnieniem miejscowych warunków
klimatycznych oraz cech podáoĪa gruntowego
5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej
5.1.
Nie dotyczy
6.
Parametry i wskaĨniki ksztaátowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
6.1.
Linie zabudowy
dla terenu 01 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW oraz od dróg gminnych
dla terenu 02 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW oraz od dróg gminnych
6.2.
Powierzchnia zabudowy
max. 30% powierzchni dziaáki
6.3.
Powierzchnia biologicznie
min. 50% powierzchni dziaáki
czynna
6.4.
WysokoĞü zabudowy
dla zabudowy mieszkaniowej: nie wiĊcej niĪ 2 kondygnacje, min. 7,5, max. 8,5 m
dla zabudowy gospodarczej i garaĪy: nie wiĊcej niĪ 4,5 m
6.5.
Formy zabudowy
wolnostojąca; dopuszcza siĊ garaĪe wbudowane w bryáĊ budynku mieszkalnego
6.6.
Geometria dachu
dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia poáaci dachowej: 30° ÷ 45° na gáównej bryle budynku
dla zabudowy gospodarczej i garaĪy: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia poáaci dachowej: 30° ÷ 45°
6.7.
Usytuowanie budynku
gáówną kalenicą równolegle do drogi gminnej i drogi 03 KDW
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrĊbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takĪe naraĪonych na niebezpieczeĔstwo powodzi oraz
zagroĪonych osuwaniem siĊ mas ziemnych
7.1.
Nie dotyczy
8.
Szczegóáowe zasady i warunki scalania i podziaáu nieruchomoĞci objĊtych planem
8.1.
Obszary wymagające przeprowadzenia scaleĔ i podziaáów nieruchomoĞci proponowany podziaá terenów jak na
rysunku planu
2
8.2.
Minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dziaáek dla zabudowy
700 m
8.3.
Minimalna szerokoĞü frontów nowoprojektowanych dziaáek
22 m
8.4.
Kąt poáoĪenia granic dziaáek w stosunku do pasa drogowego
zbliĪony do 90º
8.5.
Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
dopuszcza siĊ
9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
9.1.
DostĊpnoĞü drogowa
dla terenu 01 MN z terenu 03 KDW oraz z dróg gminnych
dla terenu 02 MN z terenu 03 KDW
9.2.
Parkingi i miejsca postojowe zgodnie z § 12 pkt 2 uchwaáy
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
10.1. Zaopatrzenie w wodĊ
z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwaáy
10.2. Zaopatrzenie w energiĊ
z indywidualnych Ĩródeá niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwaáy
cieplną
10.3. Zaopatrzenie w energiĊ
z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwaáy
elektryczną
10.4. Odprowadzenie Ğcieków
do kanalizacji sieci sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwaáy
10.5. Odprowadzenie wód
zgodnie z § 13 pkt 5 uchwaáy
opadowych i roztopowych
10.6. Utylizacja odpadów staáych po segregacji wywóz na skáadowisko odpadów za poĞrednictwem specjalistycznych
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwaáy
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uĪytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
11.1. Dopuszcza siĊ lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej dziaáce
11.2. Na terenach 01 MN i 02 MN budynki mieszkalne naleĪy lokalizowaü poza strefą bezpieczeĔstwa linii
elektroenergetycznej nn
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uĪytkowania terenów
12.1. Nie ustala siĊ
13. Stawka procentowa
13.1. 15%
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Karta terenu nr 2
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi KoteĪe
1.
Nr i symbol
01 KDD 02 KDD
terenu
2.
Przeznaczenie
tereny dróg dojazdowych – tereny wáączenia do dróg gminnych
3.
Powiązania z ukáadem zewnĊtrznym
Z przylegáymi drogami gminnymi
4.
Zasady ochrony Ğrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego
4.1. W przypadku nowych nasadzeĔ dobór zieleni winien odbywaü siĊ z uwzglĊdnieniem miejscowych warunków
klimatycznych oraz cech podáoĪa gruntowego
5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej
5.1. Nie dotyczy
6.
Parametry i wskaĨniki ksztaátowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
6.1. SzerokoĞü
jak na rysunku planu
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrĊbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takĪe naraĪonych na niebezpieczeĔstwo powodzi oraz
zagroĪonych osuwaniem siĊ mas ziemnych
7.1. Nie dotyczy
8.
Szczegóáowe zasady i warunki scalania i podziaáu nieruchomoĞci objĊtych planem
8.1. Dopuszcza siĊ wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
9.1. Dopuszcza siĊ prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uĪytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
10.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maáej architektury oraz urządzeĔ i obiektów infrastruktury technicznej
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uĪytkowania terenów
11.1. Nie ustala siĊ
12. Stawka procentowa
12.1. 0%

Karta terenu nr 3
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi KoteĪe
1.
Nr i symbol
01 KDW
terenu
2.
Przeznaczenie
tereny dróg wewnĊtrznych
3.
Powiązania z ukáadem zewnĊtrznym
Z przylegáymi drogami gminnymi
4.
Zasady ochrony Ğrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego
4.1. W przypadku nowych nasadzeĔ dobór zieleni winien odbywaü siĊ z uwzglĊdnieniem miejscowych warunków
klimatycznych oraz cech podáoĪa gruntowego
5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej
5.1. Nie dotyczy
6.
Parametry i wskaĨniki ksztaátowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
6.1. SzerokoĞü
min. 10 m, jak na rysunku planu
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrĊbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takĪe naraĪonych na niebezpieczeĔstwo powodzi oraz
zagroĪonych osuwaniem siĊ mas ziemnych
7.1. Nie dotyczy
8.
Szczegóáowe zasady i warunki scalania i podziaáu nieruchomoĞci objĊtych planem
8.1. Dopuszcza siĊ wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
9.1. Dopuszcza siĊ prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uĪytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
10.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maáej architektury oraz urządzeĔ i obiektów infrastruktury technicznej
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uĪytkowania terenów
11.1. Nie ustala siĊ
12. Stawka procentowa
12.1. 0%
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Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 16
Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac
planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami
prawnymi;
2) publikacji uchwały wraz z załącznikami na stronie internetowej gminy;
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych
w art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z
dniem podjęcia uchwały
Przewodniczący
Rady Gminy Starogard Gd.
Jan Wierzba
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/347/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/347/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Koteże – część dz. 39/2
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu
miejscowego nie wpłynęły żadne uwagi.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/347/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Koteże – część dz. 39/2
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian.)
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z
późn. zmian), Rada Gminy Starogard Gdański rozstrzyga
co następuje:
1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje
się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej, które należą do zadań własnych gminy;
2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym
gminy i będą realizowane;
— z budżetu gminy,
— przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i
WFOŚiGW,
— przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych
UE,
— w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO,
— z innych źródeł.
3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych
inwestycji.

2777
UCHWAŁA Nr XXIX/162/2009
Rady Gminy Osieczna
z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie 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.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682 ze zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy
Osieczna uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów,
w drodze inkasa.
§2
Na inkasentów wyznacza się sołtysów Gminy Osieczna.

§3
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości
5% od sumy zainkasowanych kwot.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr XX/104/2008 Rady
Gminy w Osiecznej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
podatków i opłat lokalnych.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja
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UCHWAŁA Nr XLVIII/349/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. - Dz.
U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r.(M.P z 2009 r. Nr 52 poz. 742) Rada Miasta
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się wysokość podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej
0,60 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 19,00 zł
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,00 zł
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej
9,57 zł

5. 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
6,80 zł
6. Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 - 7 ww. ustawy
2%
7. Od gruntów:
a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji budynków i gruntów od 1 m2 powierzchni
0,76 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni
4,00 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,34 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

2779
UCHWAŁA Nr XLVIII/351/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/398/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Kościerzyna oraz unormowania
innych spraw dotyczących tego świadczenia.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.
U. Nr 142 poz. 1591), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr 121
poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.(M.P
z 2009 r. Nr 52 poz. 742) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§1
W § 1 w pkt 3 ww. uchwały kwotę 658,94 zł zastępuje
się kwotą 681,54 zł.

§2
Określa się dzienne stawki opłaty targowej zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski
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UCHWAŁA Nr XL/362/09
Rady Miasta Malborka
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz § 13załącznika do uchwały nr XXXIV/310/09 Rady
Miasta Malborka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli Rada Miasta
Malborka uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Malborka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski
Załącznik
do uchwały Nr XL/362/09
Rady Miasta Malborka
z dnia 17 września 2009
w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i
tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

4. nagrodzie Burmistrza Miasta Malborka - rozumie się
przez to nagrodę organu prowadzącego szkoły.
§3
1. Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli i
dyrektorów zatrudnionych w szkołach, określa art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dokonuje się podziału środków wymienionych w ust.
1 w sposób następujący: 80% środków pozostaje w
dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem ich na
nagrody dyrektorów szkół, a 20% środków pozostaje w
dyspozycji Burmistrza Miasta z przeznaczeniem ich na
nagrody burmistrza.
3. Burmistrz Miasta może zwiększyć środki na specjalny
fundusz nagród.
§4
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i wypłacane są w formie pieniężnej.
2. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Burmistrz
Miasta Malborka.
3. Nagrody ze środków pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły.
4. Dyrektorzy szkół w swoich placówkach opracowują
regulaminy przyznawania nagród dyrektora.
5. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
§5
1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół przyznawane
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nagrody mogą być przyznawane także z innych okazji
np. związanych z zakończeniem roku szkolnego, dniem
patrona szkoły.
§6

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§1
Regulamin nagradzania nauczycieli zwany dalej regulaminem określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Malbork.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Szkole - rozumie się przez to każdą szkołę, zespół szkół,
placówkę oświatową oraz przedszkole prowadzone
przez Gminę Miejską Malbork,
2. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
3. dyrektorach - rozumie się przez to dyrektorów będących
nauczycielami,

1. Nagrody nauczycielom i dyrektorom mogą być przyznawane w szczególności za osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w
tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły.
2. Nauczyciel, niezależnie od nagrody przyznanej mu
przez Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, może otrzymać w danym roku szkolnym nagrodę Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji
Narodowej.
§7
1. Przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Malborka dyrektorowi szkoły uzależnione jest od:
1) osiągania przez szkołę znaczących wyników nauczania,
2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
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3) udziału uczniów w konkursach, olimpiadach na
szczeblu, co najmniej regionalnym,
4) innowacyjność, kreatywność w kierowaniu szkołą,
5) właściwego realizowania planu finansowego szkoły,
6) podejmowania inicjatyw na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego, w tym współudział
w organizowaniu imprez środowiskowych i gminnych,
7) bardzo dobrej współpracy z samorządem lokalnym,
radą rodziców, radą pedagogiczną,
8) prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej w tym
inspirowania nauczycieli do aktywności zawodowej- pedagogicznej, wychowawczej,
9) osiągania dobrych wyników w pracy wychowawczej z młodzieżą trudną i nieprzystosowaną społecznie,
10) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego, administracyjnego i finansowego,
11) angażowania się we współpracę z instytucjami i
organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej
uczniom, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych,
12) wzbogacania oferty dydaktycznej,
13) inicjowania i nawiązywania współpracy z innymi
szkołami w ramach dostępnych programów
14) nawiązywania skutecznej współpracy z policją i
innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych,
15) dbałości o stan techniczny i estetykę powierzonej
placówki.
2. Przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Malborka nauczycielowi uzależnione jest od:
1) posiadania aktualnej wyróżniającej oceny pracy,
2) osiągania znaczących wyników nauczania, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i
egzaminach uczniów,
3) prowadzenia z młodzieżą zajęć pomagających wyeliminować negatywne postawy społeczne,
4) wykształcenia laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych i interdyscyplinarnych
5) zaangażowania w pracę szkoły, wprowadzenie
innowacji, które przyczynią się do poprawy jakości
nauczania,
6) osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
7) kreatywności i otwartości na zmiany,
8) przygotowania i wzorowego organizowania okazjonalnych uroczystości szkolnych, współudział w
organizowaniu imprez środowiskowych i gminnych,
9) doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz podnoszenia kwalifikacji,
10) opracowania autorskich programów i publikacji
oświatowych oraz wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania,
11) udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami
zdolnymi, jak również z uczniami mającymi trudności w nauce,
12) nawiązywania skutecznej współpracy z placówkami
kulturalno - oświatowymi, policją i innymi podmiotami w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
i wsparcia,
13) pozyskiwania dodatkowych środków finansowanych na działalność edukacyjną i kulturalno - oświatową szkoły w ramach prowadzonych zajęć.

3. Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły lub
nauczycielowi, jeżeli spełnia, co najmniej pięć kryteriów
wymienionych odpowiednio w ust. 1 i 2.
§8
1. Z propozycją przyznania nagrody Burmistrza Miasta dla
dyrektora szkoły może wystąpić: Zastępca Burmistrza
Miasta ds. oświaty, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu, rada pedagogiczna placówki.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
dla nauczycieli występują dyrektorzy szkół uwzględniając wnioski rady pedagogicznej, rady rodziców, Kuratorium Oświaty nadzorującego szkołę oraz związków
zawodowych działających w danej placówce.
3. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta składa
się w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Malborka w terminie do dnia 20 września każdego roku
lub na 3 tygodnie przed planowanym wręczeniem.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
5. Burmistrz Miasta Malborka może wnioskować o nagrodę dla dyrektorów i nauczycieli z własnej inicjatywy.
§9
1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Malborka opiniuje Miejska Komisja ds. Nagród, powołana
przez Burmistrza Miasta Malborka, w składzie:
1) naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
2) inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,
3) po dwóch przedstawicieli związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, działających na terenie
Miasta Malborka.
2. Miejska Komisja ds. Nagród opiniuje wnioski spełniające wymagania formalne, dokonuje kwalifikacji wniosków i ustala propozycję wysokości nagród na dany rok
uwzględniając limit funduszu nagród oraz sporządza
protokół z posiedzenia.
3. Protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji ds. Nagród
zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Miasta
Malborka.
4. Decyzję o przyznaniu nagrody Burmistrz Miasta Malborka podejmuje samodzielnie.
5. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
6. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane
o tym na piśmie. Kopię pisma umieszcza się w aktach
osobowych nauczyciela.
7. Wszystkie wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta załatwione negatywnie nie będą powtórnie rozpatrywane.
8. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
§ 10
1. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta wynosi do 120%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość nagrody Dyrektora wynosi do 80% wysokości
nagrody Burmistrza Miasta wynikającej z § 9 ust. 2.
§ 11
Niniejszy regulamin został uzgodniony z organizacjami
nauczycielskich związków zawodowych szczebla miejskiego.
Uzgodniono dnia 11.09.200 r.
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Zaáącznik Nr 1
do regulaminu okreĞlającego kryteria
i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za osiągniĊcia
dydaktyczno-wychowawcze.

WZÓR
WNIOSEK
o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Malborka
za osiągniĊcia dydaktyczno-wychowawcze
Zgáaszam wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Malborka
1. ImiĊ i nazwisko …………….………………………………………………….
2. Data urodzenia ……………………..………………………………………….
3. Wyksztaácenie i stopieĔ awansu zawodowego:
…………………………………………………………………………………...
4. Miejsce pracy (nazwa placówki):
…………………………………………………………...………………………
5. StaĪ pracy pedagogicznej: ………………………………………………………
6. Ocena pracy zawodowej (stopieĔ i data dokonania oceny)
…………………………………………………………………………………...
7. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot
…………………………………………………………………………………...
8. Dotychczas otrzymane nagrody (Ministra, Kuratora, Burmistrza, Dyrektora)
………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………..
U z a s a d n i e n i e*:
Opinia Rady Pedagogicznej, zgodnie z zapisem art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy o systemie
oĞwiaty.
…………………… ……………………… ……………….
(miejscowoĞü i data)
(pieczĊü jednostki)
(dyrektor)
*

…………………………….
(organizacja związkowa)

naleĪy umieĞciü informacjĊ o dorobku i osiągniĊciach kandydata wg. § 7 Regulaminu. Wniosek
dwustronicowy z opisem osiągniĊü od poprzednio otrzymanej nagrody do chwili obecnej.
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2781
UCHWAŁA Nr XLVI/403/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej
Starogard Gdański.

§2

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§1

§3

Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/277/2008 z dnia
22 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej
Starogard Gdański w ten sposób, że w tytule uchwały
po zapisie „w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard
Gdański” dodaje się zapis „na rok 2009”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

2782
UCHWAŁA Nr XLVI/404/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

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 ze zm.), 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 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r., Nr 52, poz. 742)
uchwala się, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,48 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,53 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 6,81 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 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Starogard Gdański
Piotr Cychnerski
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UCHWAŁA Nr XLVI/405/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Miejskiej Starogard Gdański.

§2

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§1

§3

Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/280/2008 z dnia
22 października w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej
Starogard Gdański w ten sposób, że w tytule uchwały po
zapisie „w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard
Gdański” dodaje się zapis „na rok 2009”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

2784
UCHWAŁA Nr XLVI/406/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
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 późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
w kwotach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 650,00
zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.130,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.440,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.920,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.750,00 zł
— o liczbie osi – cztery – 1.690,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.220,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.180,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej – 2.030,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.700,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.630,00 zł

— o liczbie osi – cztery i więcej – 2.570,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.220,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.980,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej – 1.750,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.620,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.560,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej – 2.460,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.780,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.740,00 zł
— o liczbie osi – cztery i więcej – 2.690,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1.470,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.600,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.700,00 zł
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.780,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.680,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
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— o liczbie osi – dwie – 1.960,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.900,00 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – dwie – 2.170,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.110,00 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie całkowi-tej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – dwie – 1.850,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.980,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – dwie – 2.150,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.120,00 zł
c) powyżej 36 ton do 40 ton włącznie:
— o liczbie osi – dwie – 2.240,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.160,00 zł
d) powyżej 40 ton:
— o liczbie osi – dwie- 2.740,00 zł
— o liczbie osi – trzy- 2.690,00 zł
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
— od 7 ton i poniżej 12 ton – 580,00 zł
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton
— o liczbie osi – jedna – 850,00 zł
— o liczbie osi – dwie – 840,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 820,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi – jedna – 1.070,00 zł

— o liczbie osi – dwie – 1.000,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 930,00 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi – jedna – 1.430,00 zł
— o liczbie osi – dwie – 1.350,00 zł
— o liczbie osi - trzy – 1.240,00 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
— o liczbie osi – jedna – 1.160,00 zł
— o liczbie osi – dwie – 1.150,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.140,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
— o liczbie osi - jedna – 1.680,00 zł
— o liczbie osi – dwie – 1.620,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 1.560,00 zł
c) powyżej 36 ton:
— o liczbie osi - jedna – 2.150,00 zł
— o liczbie osi – dwie – 2.100,00 zł
— o liczbie osi – trzy – 2.020,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.600,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.150,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Starogard Gdański.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

2785
UCHWAŁA Nr XXXVII/294/2009
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia
od odpłatności i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)1) uchwala się, co
następuje:
§1
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług w zakresie rehabilitacji, zwanych dalej
usługami, przysługuje osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, mimo wykorzystania
własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przyznana
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a
rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić,
wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
§2
Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.
§3
1. Ustala się, że do pomocy w formie usług opiekuńczych
uprawnione są:
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a) osoby samotne i samotnie gospodarujące, których
dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w
ustawie o pomocy społecznej,
b) osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza
300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Usługi opiekuńcze nieodpłatnie przysługują:

a) osobie samotnej i samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w
ustawie o pomocy społecznej,
b) osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza
120% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
określonego w ustawie o pomocy społecznej.
3. Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze
zawiera poniższa tabela:

Procentowe wskaçniki odpÛatnoåÝ ustalone od kosztu za 1 godziná usÛug opiekuãczych
dla osoby samotnej i samotnie gospodarujàcej
dla osoby w rodzinie
Wskaçnik
Wskaçnik
Dochód w % w stosunku do
Dochód w % w stosunku do
odpÛatnoåci w
odpÛatnoåci w
kryterium dochodowego
kryterium dochodowego
procentach
procentach
okreålonego w art. 8 ust.1
okreålonego w art. 8 ust.1 ustawy
ustawy o pomocy spoÛecznej
o pomocy spoÛecznej
0 - 130
0
0 - 120
0
powyéej 130 - 160
5
powyéej 120 - 160
15
powyéej 160 - 190
10
powyéej 160 - 190
25
powyéej 190 - 250
15
powyéej 190 - 250
35
powyéej 250 - 280
25
powyéej 250 - 280
50
powyéej 280 - 295
35
powyéej 280 - 300
70
powyéej 295 - 335
50
powyéej 335 - 400
80
§4
1. Do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji uprawnione są osoby
niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 300%
kryterium dochodowego określonego w ustawie o
pomocy społecznej odpowiednio na osobę samotnie
gospodarującą lub osobę w rodzinie.
2. Usługi określone w ust. 1 nieodpłatnie przysługują osobom niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza
120% kwoty kryterium dochodowego określonego w
ustawie o pomocy społecznej odpowiednio na osobę
samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.
3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w
zakresie rehabilitacji ustala się w następujący sposób:
a) odpłatność w 50%, gdy osoba korzystającą uzyskuje
dochód powyżej 120% do 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej
lub osoby w rodzinie.
b) odpłatność w 75%, gdy osoba korzystającą uzyskuje
dochód powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej
lub osoby w rodzinie.
4. Usługi specjalistyczne w zakresie psychologiczno-pedagogicznym dla osób niepełnosprawnych świadczone
są nieodpłatnie.
§5
1. Pomoc w formie usług przyznawana jest decyzją administracyjną.
2. W decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług określa się w szczególności zakres
przyznanej pomocy, wielkość odpłatności, którą ponosi
świadczeniobiorca, albo, że świadczenie przyznane jest
nieodpłatnie.
§6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z urzędu
lub na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych albo na wniosek członka rodziny
może zostać ona częściowo lub całkowicie zwolniona z

ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu
na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną
osobą w gospodarstwie domowym, wymagającą
pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
3) zdarzenie losowe.
§7
Opłata za usługi, o których mowa w uchwale, wnoszona jest na konto podmiotu świadczącego usługi w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług
w terminie do 15 – tego dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§9
Traci moc uchwała Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 02 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada
2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590, Nr
92, poz. 753.
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2786
UCHWAŁA Nr XXI/184/09
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda.

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 ze zm.), art. 8, art. 10, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2006 r Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych
na 2010 r. w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
masie całkowitej:

Liczba osi i dopuszczalna
masa caÛkowita (w tonach)
Nie mniej
Mniej nié
nié
1

2

12
13
14
15
18

13
14
15
18
-

12
17
19
21
23
25
26

17
19
21
23
25
26
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
rok produkcji do 31.12.1999 – 565,00 zł
rok produkcji od 01.01. 2000 – 486,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
rok produkcji do 31.12.1999 – 680,00 zł
rok produkcji od 01.01.2000 – 618,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
rok produkcji do 31.12.1999 – 863,00 zł
rok produkcji od 01.01.2000 – 805,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według tabeli:

Stawka podatku (w zÛotych)
Oå jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
Dwie osie
599,660,780,1080,1080,Trzy osie
660,719,780,827,1214,1214,1679,Cztery osie i wiácej
958,1080,1319,1983,1983,-

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1998 – 863,- zł
rok produkcji od 01.01.1999 – 805,- zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdn.
4
660,719,839,1502,1502,719,780,827,1214,1890,1890,1890,1019,1248,1982,2785,2785,-

4) od ciągnika balastowego i siodłowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów według tabeli:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa caÛkowita zespoÛu
pojazdów: cißgnik
siodÛowy
+ naczepa, cißgnik
balastowy+ naczepa
(w tonach)
Nie mniej
Mniej nié
nié
1

2

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40
44

40
44
-

Stawka podatku (w zÛotych)

Oå jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
Dwie osie
958,1200,1256,1694,Trzy osie
1496,2066,2066,-

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 – 504,- zł
Liczba osi i dopuszczalna
masa caÛkowita zespoÛu
pojazdów: naczepa
/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej
Mniej nié
nié
1

2

12
18
25

18
25
-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38
44

38
44
-
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Inne systemy
zawieszenia osi
jezdn.
4
1200,1259,1319,2153,2066,2785,2785,-

6) od przyczep i naczep, 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, według tabeli:

Stawka podatku (w zÛotych)

Oå jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaéne
3
Jedna oå
540,599,660,Dwie osie
300,736,1019,1380,Trzy osie
811,1130,1130,-

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc – 817,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.705,- zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdn.
4
599,660,719,372,1019,1549,2038,1130,1536,1536,-

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 miedzy 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 149

Poz. 2787, 2788

— 11459 —
2787
UCHWAŁA Nr XXI/185/09
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2010 rok.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – galerii sztuki – w części wykorzystywanej
na działalność kulturotwórczą z wyłączeniem
powierzchni wykorzystywanych na działalność
zarobkową od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 3,60 zł
g) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 6,60 zł
h) garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 4,28 zł
i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni użytkowej
- 3,60 zł
3) od budowli
2% ich wartości

§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
- 0,61 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych od 1 m2
powierzchni
- 0,19 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
- 3,60 zł
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni
- 0,37 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
- 0,19 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,39 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 17,15 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych - od 1 m2
powierzchni użytkowej
- 6,17 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 7,74 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 3,72 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

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 miedzy 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.

2788
UCHWAŁA Nr XXI/187/09
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 24 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.); 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr IX/65/07 z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Zwalnia się od podatku
od nieruchomości:
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1. grunty zajęte pod drogi niepubliczne, za wyjątkiem dróg
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. budowle sieci kanalizacji sanitarnej,
3. budowle sieci ciepłowniczej związane z dystrybucją
energii cieplnej na potrzeby mieszkańców.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Czarna Woda.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 r.

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 miedzy 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Zaremski

2789
UCHWAŁA Nr XV/113/2008
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Bytowskiego Nr XII/86/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania,
wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 25
b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

6. w § 18 ust. 1 oraz ust. 3 skreśla się słowa odpowiednio:
„użyczenia” oraz „bądź użyczającego”.

§1

§3

W Uchwale Nr XII/86/2007 Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące
zmiany:
1. w tytule uchwały, skreśla się słowa „lub użyczania”.
2. w § 1 ust. 1 pkt 4) niniejszej uchwały skreśla się słowo
„użyczenie”.
3. w § 14 ust. 1 skreśla się słowa „lub użyczenie”.
4. skreśla się ust. 2 § 14
5. w § 15 skreśla się słowa „użyczających” oraz „użyczenia”

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bytowskiego
Andrzej Hrycyna

1 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr
104 poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz.
1218
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Poznań, 22 października 2009 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OPO-4210-56(6)/2009/2794/V/AgS

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr
78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539), w związku z art. 30 i art. 47 ust 1 i 2 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr
180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.
11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316)
postanawiam
umorzyć - jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 października 2009 r.
G.EN.GAZ ENERGIA S.A.
z siedzibą w Poznaniu,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej
(NIP):669-050-27-73
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
UZASADNIENIE
Pismem z 27 lipca 2009 r. (BS/GE-KT/ML/09/95113),
które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu 28 sierpnia
2009 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła.
Pismem z 2 września 2009 r. nr OPO-4210-56(2)/2009/2794/
V/AgS Przedsiębiorstwo zostało wezwane do merytorycznego uzupełnienia wniosku w terminie do 24 września
2009 r. Przedsiębiorstwo dwukrotnie wnioskowało
o przedłużenie terminu odpowiedzi na wezwanie.
W odpowiedzi, która wpłynęła do Zachodniego Oddziału Terenowego URE 22 października 2009 r. Przedsiębiorstwo poinformowało, iż 8 lipca 2009 r. została
podpisana z NYSAGAZ sp. z o.o. siedzibą w Zgorzelcu
uzupełniona aneksem z 2 września 2009 r. umowa sprzedaży 11 kotłowni. Tym samym Przedsiębiorstwo będzie
nadal eksploatowało źródła ciepła w: Chociwlu przy
ul. Studzianki 8, Resku przy ul. Bolesława Prusa 39, Bytomiu przy ul. Matejki 29C i Nowogardzie przy ul. Zamkowej
3A, których łączna zainstalowana moc cieplna wynosi
4,93 MWt. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo
wniosło o umorzenie postępowania administracyjnego
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

wytwarzania ciepła, gdy łączna zainstalowana moc cieplna
w eksploatowanych źródłach ciepła nie przekracza 5 MW
nie wymaga posiadania koncesji.
W związku z powyższym na wniosek Przedsiębiorstwa
z 24 lipca 2009 r. Prezes URE decyzją z 16 października
2009 r.nr WCC/1097/2794/W/OPO/2009/AJ stwierdził
wygaśnięcie udzielonej Przedsiębiorstwu koncesji na
wytwarzanie ciepła.
Artykuł 47 ustawy - Prawo energetyczne stanowi, że
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Z powyższego
przepisu wynika więc, że tylko na przedsiębiorstwach
energetycznych posiadających koncesje ciąży obowiązek
przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia.
W związku z tym do kompetencji Prezesa URE nie należy zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw, które nie
podlegają obowiązkowi koncesyjnemu. Nie jest również
zasadne dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, gdy
udzielona Przedsiębiorstwu koncesja na wytwarzanie
ciepła wygasła.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przesłanką
umorzenia postępowania jest jego bezprzedmiotowość
„z jakiejkolwiek przyczyny”, czyli z każdej przyczyny
powodującej brak podstaw prawnych i faktycznych do
merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Zgodnie z poglądem
prezentowanym w doktrynie prawa administracyjnego,
ustalenie bezprzedmiotowości postępowania „stwarza
obowiązek zakończenia postępowania (..) przez jego umorzenie, ponieważ nie będzie podstaw do rozstrzygnięcia
sprawy co do jej istoty. Dalsze prowadzenie postępowania
w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości mającej
istotny wpływ na wynik sprawy” (B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 r. str. 470).
Reasumując, ponieważ prowadzona obecnie przez
Przedsiębiorstwo działalność gospodarcza polegająca
na wytwarzaniu ciepła nie wymaga posiadania koncesji,
taryfa dla ciepła tego Przedsiębiorstwa nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE. W związku z tym dalsze
prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła staje się bezprzedmiotowe.
Mając powyższe okoliczności na uwadze, należało orzec
jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2
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i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego

Poz. 2790

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
w Zespole Obsługi Klienta
80-810 Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, wejście IV-B
tel. (0-58) 301 19 00, (0-58) 307 76 95,
Prenumeratę prowadzi:
Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702; fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzem wyłożone są do wglądu w:
Bibliotece Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.30
środa w godz. 11.00 –15.30
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Wojewoda Pomorski
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Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl
Skład i druk:
Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 307-75-97,
e-mail: oitbd@gdansk.uw.gov.pl, www.oitbd.pl
Tłoczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; skład i druk wykonał Ośrodek Informatyki –
Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
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