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Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/260/2008 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrCbie ulic Chopina, D>brow-
skiego, Chrobrego, Sobieskiego w mieWcie Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu
Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w dniach 
od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W ustawowym ter-
minie do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.

Zał>cznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/260/2008 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrCbie ulic Chopina, D>brow-
skiego, Chrobrego, Sobieskiego w mieWcie Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XIX/262/2008
Rady Miasta Sopotu

z dnia 26 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 52-58 w mieWcie Sopocie.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 181 poz. 1337 
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 
1218), Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwarunko-
waM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 52-58 
w mieWcie Sopocie uchwalonego uchwał> nr XVI/309/2004 
Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2004 r., oznaczonego 
symbolem R-4/04, zwan> dalej „planem”, obejmuj>c> teren 
działek 85/36, 85/63, 85/69 i czCWci działki 85/70 (karta mapy 
41) o powierzchni 0,44 ha w granicach jak na rysunku planu, 
stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 2 tereny 
o ł>cznej powierzchni 0,44 ha, oznaczone symbolem dwu-
cyfrowym od 01 do 02 ich przeznaczenie – główn> funkcjC 
– oznaczone symbolem literowym:
  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

§ 3

1. WyjaWnienie ucytych pojCć:

1) intensywnoWć zabudowy okreWlaj>, ustalone w kartach 
terenu: dopuszczalna wysokoWć zabudowy oraz do-
puszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
zabudowC;

2) wysokoWć zabudowy – wysokoWć budynku mierzona od 
naturalnej warstwicy terenu uWrednionej w granicach 
rzutu budynku do kalenicy wzglCdnie innego najwyc-
szego punktu budynku lub wg ustaleM szczegółowych 
(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych);

3) teren przeznaczony pod zabudowC – powierzchnia 
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrz-
nych krawCdzi budynku na powierzchniC terenu; do 
powierzchni zabudowy nie wlicza siC:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 

wystaj>cych ponad powierzchniC terenu istniej>ce-
go,

— powierzchni elementów drugorzCdnych, np. schodów 
zewnCtrznych, ramp zewnCtrznych, daszków, markiz, 
wystCpów dachowych, oWwietlenia zewnCtrznego;

4) okreWlone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz> 
wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejWciowych, 
werand;

5) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy mocli-
woWci podziałów koryguj>cych i porz>dkuj>cych;

6) ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla 
sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury technicznej;

7) stawka procentowa – podstawa do okreWlenia jedno-
razowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okreWlonej 
w stosunku procentowym do wzrostu wartoWci nieru-
chomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu na zasadach 
okreWlonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) stan istniej>cy – stan na rok 2008;
9) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniejszej 

uchwały odnosz>cych siC do terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi.
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b) obowi>zuje wymóg sporz>dzania i uzgadniania 
z właWciwym konserwatorem zabytków studiów 
krajobrazowo – architektonicznych, których zada-
niem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej 
w kontekWcie krajobrazu otoczenia;

8.3 warunki inne:
   a) zakaz umieszczania noWników reklamowych.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

  9.1 zakaz umieszczania noWników reklamowych.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

jak w pkt 8 – sposób zagospodarowania okreWlaj> 
ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu;

10.2 teren połocony jest w zasiCgu obszaru „B” ochro-
ny uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia zawarte w 
niniejszej karcie terenu;

10.3 teren połocony w granicach obszaru „C” ochrony 
poWredniej ujCcia wód podziemnych „Bitwy pod 
Płowcami”.

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWA-
NIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami szczegól-
nymi dotycz>cymi terenów i obiektów wyszczególnionych 
w pkt 10.

12. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostCpnoWć drogowa – od ulicy dojazdowej poza 

granic> planu;
12.2 parkingi – min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie 

w granicach działki;
12.3 zaopatrzenie w wodC – z ogólnomiejskiej sieci na 

warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci;
12.4 odprowadzenie Wcieków komunalnych – do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej;
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej 

kanalizacji deszczowej;
12.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z ogólnomiej-

skiej sieci elektroenergetycznej;
12.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej;
12.8 zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub 

indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub 
inne proekologiczne;

12.9 gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na 
zorganizowane składowisko odpadów.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siC istniej>cy sposób ucytkowania do 

czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: nie ustala siC.
15. INNE ZAPISY:

15.1 ustala siC mocliwoWć budowy i modernizacji pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci 
teletechnicznych, informatycznych;

15.2 dopuszcza siC mocliwoWć budowy niewielkich obiek-
tów infrastruktury technicznej;

15.3 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej;

15.4 wykonanie obiektów budowlanych nalecy po-
przedzić szczegółowym rozpoznaniem warunków 
geologiczno – incynierskich i hydrogeologicznych, 
przeprowadzonym zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami: rozporz>dzeniem w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, ustaw> Prawo geologiczne i górni-

2. Ustalenia szczegółowe planu zawieraj> ponicsze Karty 
terenów od nr 01 do nr 02.

3. Karty terenów:

KARTA TERENU Nr 01

1. NUMER TERENU: 01.
2. POWIERZCHNIA: 0,44 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN teren zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod 

wzglCdem zasad podziałów i proporcji, a takce detali 
i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budow-
lanych z formami zabudowy s>siaduj>cej, a takce 
podporz>dkować siC celowi uzyskania harmonijnej 
całoWci zespołu urbanistycznego;

4.2 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11.

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – jak na rysunku planu; obowi>zuj>ca 

linia zabudowy dotyczy podstawowej bryły budynku;
5.2 wysokoWć zabudowy – do 9,0 m;
5.3 maksymalna wielkoWć terenu przeznaczonego pod 

zabudowC – 20% powierzchni działki;
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% po-

wierzchni działki, w tym na minimum 30% powierzchni 
– zieleM wysoka w biogrupach;

5.5 forma zabudowy – wolnostoj>ca – jeden budynek 
jednorodzinny na jednej działce budowlanej;

5.6 geometria dachu – dachy spadziste o k>cie nachylenia 
połaci dachowych 40o kryte dachówk> ceramiczn> w 
kolorze czerwonym;

5.7 intensywnoWć zabudowy okreWlaj> ustalenia zawarte 
w pkt 5.2 i 5.3;

5.8 inne:
a) szerokoWć frontu budynku 14,0-16,0 m,
b) wymagany wysoki poziom architektury i wykoMczenia.

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-
MOVCI:
6.1 wielkoWć działki – wg rysunku planu;
6.2 szerokoWć frontu działek – wg rysunku planu;
6.3 k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa dro-

gowego – wg rysunku planu;
6.4 obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i po-

działów nieruchomoWci – nie ustala siC.
7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY: nie 

ustala siC.
8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 teren 01 połocony jest w zasiCgu strefy ochrony 

krajobrazu zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
Sopotu wpisanego do rejestru zabytków województwa 
decyzj> nr 771 z dnia 12.02.1979 r. oraz w zasiCgu, 
wyznaczonej w Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, 
strefy „E” ochrony poWredniej – przedmiot ochrony 
stanowi ekspozycja zespołu zabytkowego miasta;

8.2 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowa-
nych:
a) w warstwie zewnCtrznej budynków obowi>zuje sto-

sowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak 
cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieM, 
dachówka ceramiczna, drewno),
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cze oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; 
w przypadku koniecznoWci prowadzenia odwodnieM 
budowlanych prace te prowadzić zgodnie z wy-
maganiami okreWlonymi w ustawie Prawo wodne; 
w projektach budowlanych obiektów posadowianych 
ponicej poziomu zwierciadła wód podziemnych 
nalecy przewidzieć rozwi>zania zapobiegaj>ce 
podpiCtrzaniu wód.

KARTA TERENU Nr 02

1. NUMER TERENU: 02.
2. POWIERZCHNIA: 0,003 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: E – teren infrastruktury tech-

nicznej – elektroenergetyka.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
4.1 nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod 

wzglCdem zasad podziałów i proporcji, a takce detali 
i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budow-
lanych z formami zabudowy s>siaduj>cej, a takce 
podporz>dkować siC celowi uzyskania harmonijnej 
całoWci zespołu urbanistycznego;

4.2 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
okreWlaj> ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11.

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:
5.1 linie zabudowy – nieprzekraczalne – wzdłuc linii roz-

graniczaj>cych;
5.2 wysokoWć zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna;
5.3 maksymalna wielkoWć terenu przeznaczonego pod 

zabudowC – nie ustala siC;
5.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie 

ustala siC;
5.5 forma zabudowy – wolnostoj>ca;
5.6 geometria dachu – nie ustala siC;
5.7 intensywnoWć zabudowy okreWlaj> ustalenia zawarte 

w pkt 5.2 i 5.3;
5.8 inne:

a) ustala siC mocliwoWć sytuowania budynku trafostacji 
bezpoWrednio przy granicy działki,

b) wyklucza siC pokrycie dachu blachodachówk> i 
dachówk> bitumiczn>.

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-
MOVCI:
6.1 wielkoWć działki – jak w stanie istniej>cym;
6.2 szerokoWć frontu działek – jak w stanie istniej>cym;
6.3 k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa dro-

gowego – jak w stanie istniej>cym;
6.4 obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM i po-

działów nieruchomoWci – nie ustala siC.
7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY: nie 

dotyczy.
8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1 teren 02 połocony jest w zasiCgu strefy ochrony 

krajobrazu zespołu urbanistyczno – krajobrazowego 
Sopotu wpisanego do rejestru zabytków województwa 
decyzj> nr 771 z dnia 12.02.1979 r. oraz w zasiCgu, 
wyznaczonej w Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, 
strefy „E” ochrony poWredniej – przedmiot ochrony 
stanowi ekspozycja zespołu zabytkowego miasta;

8.2 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 
nie ustala siC;

8.4 warunki inne: nie ustala siC.
a) zakaz umieszczania noWników reklamowych.

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
9.1 zakaz umieszczania noWników reklamowych.

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:
10.1 obszary wpisane do rejestru zabytków, jak w pkt 8 

– sposób zagospodarowania okreWlaj> ustalenia 
zawarte w niniejszej karcie terenu;

10.2 teren połocony jest w zasiCgu obszaru „B” ochro-
ny uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia zawarte w 
niniejszej karcie terenu;

10.3 teren połocony w granicach obszaru „C” ochrony 
poWredniej ujCcia wód podziemnych „Bitwy pod 
Płowcami”.

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWA-
NIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami szczegól-
nymi dotycz>cymi terenów i obiektów wyszczególnionych 
w pkt 10.

12. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1 dostCpnoWć drogowa – od ulicy dojazdowej poza 

granic> planu;
12.2 parkingi – nie dotyczy;
12.3 zaopatrzenie w wodC – nie dotyczy;
12.4 odprowadzenie Wcieków komunalnych – nie doty-

czy;
12.5 odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej 

kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo;
12.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z ogólnomiej-

skiej sieci elektroenergetycznej;
12.7 zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;
12.8 zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy;
12.9 gospodarka odpadami – nie dotyczy.

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENÓW:
13.1 dopuszcza siC istniej>cy sposób ucytkowania do 

czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: nie ustala siC.
15. INNE ZAPISY:

15.1 zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

§ 4

1. CzCWć grafi czna zmiany planu, rysunek planu w skali 1:1000 
stanowi zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania 
stanowi zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Sopotu do przedsta-
wienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz 
z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci 
z prawem.

§ 6

  Traci moc we fragmencie objCtym granicami niniejszego 
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planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 52-58 w mieWcie Sopocie 
uchwalony uchwał> nr XVI/309/2004 Rady Miasta Sopotu 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 76 
z dnia 23 czerwca 2004 r., poz. 1438).

Przewodnicz>cy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

Zał>cznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/262/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 wrzeWnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/262/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 
52-58 w mieWcie Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.

Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/262/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu przy ulicy Łokietka 47-53 i 
52-58 w mieWcie Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu
Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w dniach 
od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W ustawowym ter-
minie do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.

601

UCHWAŁA Nr XXXII/883/09
Rady Miasta GdaMska

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowi>cych dochody budcetu gminy kart> płatnicz>.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, 
Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 
1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 
17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Dz. U. 
Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 
1218, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 61a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 
z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 zm. z 2005 r.:Dz. U.Nr 85 poz. 
727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U. Nr 143 poz. 1199, zm. z 
2006 r.: Dz. U. Nr 66 poz. 470, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. 
U. Nr 217 poz. 1590, Dz. U. Nr 225 poz. 1635, zm. z 2007 r.: 
Dz. U. Nr 105 poz. 721, Dz. U. Nr 120 poz. 818, Dz. U. Nr 112 
poz. 769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz. 1671, 
zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 118 poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz. 745, 
Dz. U. Nr 180 poz. 1109, Dz. U. Nr 192 poz. 1378, Dz. U. Nr 
209, poz. 1318) uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Wprowadza siC zapłatC podatków i opłat, stanowi>cych 
dochody budcetu gminy, kart> płatnicz>.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta 
GdaMska.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi z cycie po upływie czternastu dni od dnia 
ogłoszenia.

Przewodnicz>cy
Rady Miasta GdaMska

Bogdan Oleszek
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