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1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne
a) o liczbie osi dwie:

- od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 1.773,00 
zł

- od 31 ton włącznie i więcej 1.782,00 zł
b) o liczbie osi trzy:

- od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 1.677,00 
zł

- od 40 ton włącznie i więcej 2.233,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia

a) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 2.169,00 

zł
- od 31 ton włącznie i więcej 2.294,00 zł

b) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 2.205,00 

zł
- od 40 ton włącznie i więcej 2.968,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatników podatku rolnego:                    267,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatników podatku rolnego:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za 

równoważne
a) o liczbie osi jedna:
- od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 251,00 zł
- od 25 ton włacznie i więcej 459,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 949,00 zł
- od 38 ton włącznie i więcej 1.556,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 917,00 zł
- od 38 ton włącznie i więcej 1.282,00 zł

2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi jedna:
- od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 408,00 zł
- od 25 ton włącznie i więcej 727,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.658,00 

zł
- od 38 ton włącznie i więcej 2.169.00 zł
c) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.212,00 

zł
- od 38 ton włącznie i więcej 1.658,00 zł

7. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do 
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 737,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.617,00 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/256/2010 Rady Gminy 
w Smętowie Granicznym z dnia 14 października 2010 
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2011 rok (Dz. Urz. Woje-
wództwa Pomorskiego z 2 grudnia 2010 r. Nr 149, poz. 
2918).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 
roku.

Przewodnicząca 
Rady Gminy

Elżbieta Motykowska
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 UCHWAŁA Nr XII/100/2011

Rady Gminy Szemud

 z dnia 15 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Grabo-

wiec w gminie Szemud.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Szemud uchwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie z uchwałą nr XLI/375/2009 Rady Gminy 
Szemud z dnia 10.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentów wsi Grabowiec, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego 
gminy Szemud, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/364/2002 

Rady Gminy w Szemudzie z dnia 20.03.2002 r. (wraz z 
późn. zm.) uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Grabowiec, 
w części obejmującej działki nr 6, 83 i 84.

§ 2

1. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wymienionym w § 1 polega na 
poszerzeniu terenów przeznaczonych na usługi kultury 
oznaczonych w planie symbolem UK.

2. W tekście uchwały w § 2 punkt 5. Wieś Grabowiec 
karta nr 5 w tekście pkt 2 zmienia się nr działek z 3/2, 
5, 7, 9, 4 na 6, 83, 84. oraz własność z Archidiecezji 
Gdańsk na Monaster od Betlejem i od Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny działki nr 83 i 84. Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 
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działka nr 6.
W pkt 4 Warunki urbanistyczne:
- min. i max. powierzchnia: zmienia się z – nie okre-

śla się na: maksymalna powierzchna zabudowy na 
terenach: nr 1, 2, 4 do 45% powierzchni terenu UK, 
na terenie nr 3 do 50% powierzchni terenu UK, na 
terenie nr 5 maksymalna powierzchnia zabudowy 
do 6.000 m2

- linia zabudowy - dodaje się 12,0 m od granicy 
lasu.
dodaje się:
- powierzchnia biologicznie czynna/zieleń natu-

ralna, urządzona, zbiorniki wodne, zieleń krajo-
brazowa i izolacyjna/winna stanowić min. 40% 
powierzchni terenu planu.

- do wprowadzanej zieleni należy używać nasad 
roślin gatunków miejscowych, zgodnych geogra-
ficznie i siedliskowo.

W pkt 8. Warunki wynikające z ochrony środowiska:
Zmienia się ustalenie: „nie występują” na:
- Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych 

do powierzchniowych wód publicznych w odległo-
ści mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zaka-
zywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez 
ten obszar.

- Właściciel nieruchomości przyległej do powierzch-
niowych wód publicznych jest obowiązany umoż-
liwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania 
robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla 

ustawienia znaków żeglugowych lub hydrologicz-
no-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.

- Nie zmienia się pozostałych ustaleń planu.
3. Na rysunku planu wprowadza się nowe granice 

terenów pod zabudowę oznaczonych symbolem UK.

§ 3

Integralną częścią uchwały jest:
1. Rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, załącznik nr 2 
do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag., 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Szemud.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Szemud.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski

Poz. 3668
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XII/100/2011
   Rady Gminy Szemud

     z dnia 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Grabowiec polegająca na 
powiększeniu powierzchni pod zabudowę na usługi kul-
tury nie spowodowała potrzeby realizacji nowych inwe-
stycji należących do zadań własnych gminy.

Zał>cznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 15 wrzeWnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, FRAGMENTU WSI GRABOWIEC 

RozstrzygniCcie Wójta 

w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

RozstrzygniCcie Rady Gminy 

zał>cznik do uchwały nr / / 

Lp. Data 

wpływ

u 

uwagi 

Nazwisko 

i imiC, 
nazwa 

jednostki 

organizacyj

nej i 

adres 

zgłaszaj>ce

go 

uwagi 

TreWć 
uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomoW
ci, 

której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu 

planu 

dla 

nieruchom

oWci, 

której 

dotyczy 

uwaga 

uwaga 

uwzglCdniona 

uwaga 

nieuwzg

lCdnion

a 

uwaga 

uwzglCdniona 

uwaga 

nieuwzg

lCdnion

a 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Uwaga: nie wpłynCły uwagi do wyłoconego projektu zmiany planu miejscowego 
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 UCHWAŁA Nr XII/101/2011

Rady Gminy Szemud

 z dnia 15 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą 

nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojanowo, Częstkowo, 

Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, 

Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Szemud uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr XXXX/349/2009 Rady Gminy 
Szemud z dnia 15.09.2009 r., uchwałą XLV/437/2010 
Rady Gminy Szemud z dnia 25.02.2010 r., oraz zgodnie 
z uchwałą nr LIV/523/2010 Rady gminy Szemud z dnia 
21.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Szemud uchwalonego uchwałą 
nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 
r., po stwierdzeniu że zmiana planu nie narusza ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania 
przestrzennego gminy Szemud, zatwierdzonego 
uchwałą nr XLI/364/2002 Rady Gminy w Szemudzie 
z dnia 20.03.2002 r. (wraz z późn. zm.) uchwala się 
zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obejmującą fragmenty wsi:
1) Przetoczyno dz. nr 181/21, 181/22, 181/23;
2) Przetoczyno dz. nr 360/2;
3) Bojano dz. nr 45;
4) Bojano dz. nr 35/58;
5) Częstkowo dz. nr 101/21;
6) Kielno dz. nr 119, 125/18, 695/3;
7) Koleczkowo dz. nr 410/59;
8) Dobrzewino dz. nr 262/9, 262/13, 262/19.

§ 2

1. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wymienionym w § 1 dotycząca 
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