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UCHWAŁA Nr VI/47/11
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dz. oznaczonej  
nr geodez. 455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny 

Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 
Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), w zakresie obszaru  

objętego załącznikiem nr 1 do w/wym Uchwały.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 
4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) 
Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1) Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kościerzyna” (uchwalonego 
Uchwałą Nr VIII/295/2002 Rady Gminy Kościerzyna z 
dnia 10.10.2002r. wraz ze zmianami uchwalonymi w 
2004r), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części działki oznaczonej nr geodez. 
455/3 położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, gmina 
Kościerzyna zwany dalej „planem”.

2) Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
graiczny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w 
skali 1:2000. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
38,35ha.

§ 2

1) Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2) Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego z 
art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1) Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i graicz-
nej planu.

2) Ustalenia tekstowe planu określają:1) Przeznaczenie 
terenu2) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego;4) Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczes-
nej;5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;6) Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe wa-

runki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;7) Granice 
i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;8) Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości objętych planem;9) 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej;10) Zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji.11) Sposób i 
termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów;12) Stawka procentowa, na 
podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

3) Ustalenia graiczne zawarte są na załączniku graicznym 
nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, na którym obowią-
zującymi ustaleniami planu są: 1) granica opracowania 
planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) granice terenów i obszarów górniczych „Rybaki II 
pole C” 4) ilary ochronne złoża, 5) oznaczenia (literowo 
– cyfrowe) wydzielonego liniami rozgraniczającymi 
terenu; 6) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym: 
a) PG – teren eksploatacji surowców naturalnych b) 
tereny komunikacyjne w tym: KDG – publiczna droga 
główna, KDD – publiczna droga dojazdowa, Pozostałe 
oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje lub 
zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.

Rozdział 2
Ustalenia planu

§ 4

  Przeznaczenie terenu

1) Dla terenu PG ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchniowej 

eksploatacji surowców naturalnych.
b) funkcje dopuszczalne: lokalizacja urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych.
2) Dla terenów komunikacyjnych (KDG, KDD) ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja publicz-
na.

§ 5

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) W obszarze planu nie znajdują się elementy struktury 
przestrzennej o wartościach historycznych, kompozy-
cyjnych i kulturowych wymagające ochrony.

2) Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzen-
nego zostały określone poprzez zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w § 9 
niniejszej Uchwały.
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§ 6

  Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego

  1) Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności gospodarczej winien być ograniczony 
do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny.

  2) Zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie 
oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób odprowa-
dzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarun-
kowania terenów sąsiednich i nie może powodować 
na nich szkód.

  3) Na terenie obszaru opracowania nie występują ob-
szary objęte ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 
880, z późniejszymi zmianami)

  4) Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz 
prawidłowych warunków życia zostały określone 
poprzez zasady zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach dotyczących parametrów i wskaźni-
ków urbanistycznych dla poszczególnych terenów 
oraz poprzez kompleksowe rozwiązanie systemów 
infrastruktury technicznej określone w § 12 niniejszej 
Uchwały.

  5) Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy 
uwzględnić przepisy szczególne dotyczące ochrony 
gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów.

  6) W ramach realizacji ustaleń planu należy zastosować 
takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organi-
zacyjne, które w maksymalnym stopniu przyczynia się 
do ograniczenia pylenia transportowanego kruszywa 
(osłony, obudowy, itp.), uwzględnić skumulowane 
oddziaływanie, zwłaszcza akustyczne i aerosanitarne, 
związane z trwającą eksploatacją kruszywa w sąsiedz-
twie obszaru objętego niniejszą zmiana planu.

  7) Wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i 
zanieczyszczonych wymagają poczyszczenia w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących 
przepisów.

  8) Wydobywanie kopalin ze złoża, w rozumieniu przepi-
sów prawa, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko.

  9) Podczas eksploatacji utrzymywać kąt nachylenia skarp 
w celu zachowania ich stateczności i ograniczenia pro-
cesów erozyjnych, zabezpieczyć teren przed suwaniem 
się mas ziemnych.

10) Rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych przepro-
wadzać sukcesywnie z postępem prac górniczych 
– kierunek rekultywacji leśny lub leśno-wodny.

§ 7

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej

1) Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną prawną.

2) Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną zapisami niniejszego planu.

§ 8

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych. Na obszarze objętym planem nie 
znajdują się obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
deinicji zawartej w stawie z 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, 
Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami.

§ 9

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudo-

wy, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

1) Dla terenu 1.PG ustala się:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych 

związanych z podstawową funkcją terenu nietrwale 
związanych z gruntem (sanitariaty – ustępy suche, 
wiaty, barakowozy, obiekty kontenerowe, itp.),

c) dojazd do terenu poprzez drogę gminną – teren KDD, 
obowiązuje zakaz bezpośrednich zjazdów od drogi 
krajowej nr 20,

d) ze względu na specyikę terenu nie ustala się: gaba-
rytów obiektów, linii zabudowy, intensywności za-
budowy, udziału powierzchni biologicznie czynnej,

e) ustala się ilar ochronny złoża wzdłuż granicy tere-
nów – granicę zaznaczono na załączniku graicznym 
nr 1 do niniejszej Uchwały:
— szerokości 10m od terenów rolniczych i lasów 

w sąsiedztwie oraz od drogi gminnej – teren 
02.KDD,

— szerokości 50m od strony drogi krajowej nr 20, od 
docelowego poszerzenia linii rozgraniczających do 
25m teren 01.KDG,

2) Dla terenu 01.KDG ustala się:
a) teren stanowi docelowe poszerzenie linii rozgranicza-

jących istniejącego pasa drogowego drogi krajowej 
nr 20 do szerokości 25m,

b) droga o ograniczonym dostępie, zakaz lokalizacji 
nowych bezpośrednich zjazdów,

c) skrzyżowanie dróg 01.KDG (droga krajowa nr 20) i 
02.KDD (droga gminna) wymaga przebudowy; prze-
budowa na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi krajowej; przebudowa skrzyżowania obciąża 
inwestora terenów przyległych (1.PG),

d) sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu lokalizować 
poza jednią w odległości zgodnej z Ustawą o drogach 
publicznych,

e) obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
w odległości mniejszej niż 25m od krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 20,

f) dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji 
zbiorowej w zatokach autobusowych z wiatami dla 
oczekujących podróżnych,

g) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i 
zabudowę terenu na warunkach i w uzgodnieniu z 
Zarządcą Drogi, zgodnie z Ustawą o drogach pub-
licznych;

3) Dla terenu 02.KDD ustala się:
a) szerokość pasa drogowego 15m,
b) dostępność z terenów zabudowy przyległych do ulicy 

nieograniczona,
c) skrzyżowanie dróg 01.KDG (droga krajowa nr 20) i 

02.KDD (droga gminna) wymaga przebudowy; prze-
budowa na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi krajowej; przebudowa skrzyżowania obciąża 
inwestora terenów przyległych (1.PG).
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§ 10

  Granice i sposoby zagospodarowania  
terenów lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych  
osuwaniem się mas ziemnych

1) W obszarze opracowania planu ustanowiono tereny i 
obszary górnicze zgodnie z Ustawą Prawo geologicz-
ne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2005r. Nr 
228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) – dla złoża 
„Rybaki II pole C” zgodnie z decyzją – koncesją na wy-
dobywanie kopalin nr 15/07 Marszałka Województwa 
pomorskiego (decyzja nr DROŚ.G-7512-2-20/07 z dnia 
29.10.2009r.) wpisane do rejestru obszarów górniczych 
pod numerem 10-11/3/171 (granice obszarów i terenów 
górniczych zaznaczono na Rysunku planu – zał. nr 1 do 
niniejszej Uchwały).

2) Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266, z późniejszymi zmianami) ustaleniami niniejsze-
go planu zmienia się przeznaczenie gruntu leśnego na 
cele nieleśne, stanowiącego własność Skarbu Państwa 
o powierzchni 4,87ha za zgodą Ministra Środowiska 
- Decyzja nr ZS-W-2120-48-2/2011 z dnia 29 kwietnia 
2011 r.

§ 11

  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości objętych planem Zakaz dalszych podziałów na 
działki budowlane, za wyjątkiem wydzielenia nieruchomo-
ści dla lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg wewnętrznych.

§ 12

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej.

1) Nie przewiduje się zaopatrzenia w wodę.
2) Nie przewiduje się odprowadzenia ścieków sanitar-

nych.
3) Nie przewiduje się zaopatrzenie w energie cieplną.
4) Gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz uchwalonymi przepisami 
lokalnymi.

5) Nie przewiduje się zaopatrzenie w gaz.
6) Ustala się zasilanie terenu planu z sieci SN 15 kV, na 

podstawie warunków technicznych przyłączenia okre-
ślonych przez zarządcę sieci.

7) Wody deszczowe z terenów utwardzonych podczyścić 
przed odprowadzeniem do wód lub gruntu zgodnie z 
przepisami prawa.

§ 13

  Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji

1) Powiązania zewnętrzne komunikacyjne są realizowane 
poprzez drogę krajową nr 20 relacji Gdynia - Bytów w 
klasie drogi głównej.

2) Obsługa komunikacyjna terenu 1.PG z drogi gminnej 
– teren 02.KDD.

3) Skrzyżowanie dróg 01.KDG (droga krajowa nr 20) i 
02.KDD (droga gminna) wymaga przebudowy; przebu-
dowa na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi 

krajowej; przebudowa skrzyżowania obciąża inwestora 
terenów przyległych (1.PG).

4) Nie ustala się wskaźników zaspokojenia potrzeb par-
kingowych.

§ 14

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów Nie ustala się sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów.

§ 15

  Stawka procentowa, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się stawkę 30% 
dla terenu 1.PG i 0% dla terenów komunikacyjnych.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 16

1) Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pub-
licznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich inansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 17

1) Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

2) Zobowiązuje się Wójta Gminy do: 1) Niezwłocznego 
przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacją 
planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny 
jej zgodności z prawem i skierowania do ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego; 2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z 
częścią graiczną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Kościerzynie; 3) Umieszczenia niniej-
szej uchwały wraz z załącznikami na stronie interneto-
wej gminy; 4) Umożliwienia zainteresowanym osobom 
wglądu do dokumentu planu miejscowego oraz wyda-
nia na ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów 
na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

§ 18

1) W granicach objętych niniejszym opracowaniem traci 
moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący obręb geodezyjny Rybaki z wyłącze-
niem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 
1995r.(uchwalony Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna 
Nr I/27/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. –Dz. Urz. Woj. 
Pom. Nr 46 poz. 672), wraz ze zmianą w zakresie usu-
nięcia niezgodności ustaleń tekstowych z rysunkami 
planu (uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Kościerzyna 
Nr XI/253/09 z dnia 11 grudnia 2009r. – Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2010r. Nr 42, poz. 731)

2) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 17, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy

Zygmunt Szulist
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/47/11
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 16 czerwca 2011 r.
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr VI/47/11
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego części dz. oznaczonej nr geodez. 
455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki 
z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 
stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), w zakresie obszaru objętego 
załącznikiem nr 2 do w/wym Uchwały
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowania, 
zgodnie z przepisami o inansach publicznych
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o inansach 
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
Rada Gminy Kościerzyna ustala, co następuje:
1. W projekcie zmiany planu miejscowego nie projektuje 

się realizacji zadań własnych z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutków inansowych nie przewiduje się kosz-
tów budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji 
infrastruktury technicznej.

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr VI/47/11
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego części dz. oznaczonej nr geodez. 
455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki 
z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 
stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), w zakresie obszaru objętego 
załącznikiem nr 2 do w/wym Uchwały
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicz-
nego wglądu w dniach
od 31.05.2010r. do 21.06.2010r.

  Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17  
ust 12) oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kościerzyna ustala, co następuje:
Do projektu planu miejscowego nie złożono żadnych 
uwag.

1873

UCHWAŁA Nr VII/55/2011
Rady Gminy Malbork
z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat  
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego 

lub jej jednostkom podległym.

  Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o inansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Malbork 
uchwala, co następuje

§ 1

  Uchwała niniejsza określa:
1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania oraz 

odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny, przypada-
jących Gminie Malbork i podległym jej jednostkom,

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga stanowić będzie pomoc pub-
liczną,

3) organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg,
4) umorzenia stosowane z urzędu w przypadkach i na 

warunkach określonych w § 4 i 5.

§ 2

  Ilekroć w Uchwale mowa jest o:
1) decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie 

oświadczenia woli uprawnionego organu w sprawie 

umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu 
zapłaty lub rozłożenia na raty,

2) należności (należności pieniężnej) - rozumie się przez 
to należność główną zobowiązań mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Malbork lub jej 
jednostkom podległym wraz z należnymi odsetkami i 
kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) 
według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli 
należność główna została zapłacona i pozostały do 
zapłaty odsetki i koszty – ich sumę,

3) dłużniku - rozumie się przez to osobę izyczną, osobę 
prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej,

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób inansowania,

5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie 
Malbork lub jej jednostkom podległym,

6) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to 
kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w ob-
wieszczeniu Prezesa GUS w celu naliczenia odpisu na 
ZFŚS, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji, 
o której mowa w pkt 1,


