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 UCHWAŁA Nr XLIX/211/2010

Rady Gminy Ostaszewo

 z dnia 5 października 2010 r.

 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

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. 5 i art. 20 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), uchwala się 
co nastepuje;

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w naste-
pujących wysokościach;
1) Od gruntów:

a) od 1 m kw. powierzchni związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,80 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
- 4,15 zł,

c) od 1 m kw. powierzchni pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,35 zł,

2) Od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych lub ich części - 0,67 zł,
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej - 21,05 zł,

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym - 9,82 zł,

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych - 4,27 zł,

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budyn-
ków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 
zł,

3) Od budowli lub ich części - 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 (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - 2%.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXVII/160/2009 Rady Gminy 
Ostaszewo z dnia 29 października 2009 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieru-
chomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Warnke
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 UCHWAŁA Nr LI/482/2010

Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 30 września 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin 

obejmującego działkę geodezyjną o numerze 117/7 w obrębie Rokocin, gm. Starogard Gdański.

Na podstawie 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust 1 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 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) Rada Gminy 
Starogard Gdański uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w ust. 2 z polityką przestrzenną Gminy, 
określoną w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard 
Gdański, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 
Starogard Gdański Nr XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 
2000r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Starogard  
Gdański: Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 października 
2005r., Nr X/114/2007 z dnia 13 września 2007r., 
uchwałą nr XXI/212/2008 z dnia 30.06.2008r. oraz Nr 
XLI/408/2010 z dnia 25 lutego 2010r.

2. Uchwala  s ię  zmianę  mie jscowego p lanu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Rokocin, działka geodezyjna o numerze 117/7, gmina 
Starogard Gdański.

3. Granice terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 
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w ust. 1 przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 
do niniejszej uchwały w skali 1:1000.

4. Integralną część uchwały stanowią:
a) Ustalenia tekstowe
b) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wy-

sokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graficzny nr 1

c) Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu stanowiący załącznik nr 
2

d) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy stano-
wiący załącznik nr 3

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy 
oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 
obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu 
ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r ze 
zmianami)

2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy 
oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 
obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu 
ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r ze 
zmianami)
a) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 

i podziałów nieruchomości
b) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej
c) obszarów wymagających rekultywacji lub prze-

kształceń, w tym przekształceń obszarów zdegra-
dowanych

d) terenów przeznaczonych pod zabudowę obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 
2000 m2

e) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów do organizacji imprez masowych

f) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, 
a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 
terenie działalności gospodarczej, określonych w 

ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady

§ 3

Ustala się podział obszaru opracowania planu na 1 
teren wydzielony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczo-
nymi symbolem literowo-cyfrowym, gdzie cyfra oznacza 
numer kolejny terenu a litery podstawowe przeznaczenie 
terenów, zgodnie z poniższymi oznaczeniami:
a) U / M N  –  t e r e ny  z a b u d o w y  u s ł u g o w e j  i 

mieszkaniowej

§ 4

1) Na rysunku planu następujące oznaczenia są graficzne 
są obowiązującymi ustaleniami planu:
a) Granice opracowania planu
b) Linie rozgraniczające terenów o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
c) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania
d) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi
e) Nieprzekraczalną linię zabudowy od strony linii 

średniego napięcia – nie obowiązuje w przypadku 
likwidacji linii napowietrznej

f) Miejsca włączenia do drogi gminnej
g) Miejsce lokalizacji ewentualnej zabudowy miesz-

kaniowej na wydzielonych działkach
h) Przebieg drogi dojazdowej do ewentualnych 

wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej
2) Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 

stanowią elementy informacyjne

§ 5

Ustala się następujące definicje pojęć użytych w usta-
leniach niniejszego planu:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy 

podstawowej bryły budynku której nie można 
przekroczyć, dopuszcza się wysunięcie za linię 
zabudowy na odległość 1,5 m takich elementów 
budynku jak schody, ganki, balkony i wykusze

b) front budynku – elewacja budynku, usytuowana 
przodem do drogi dojazdowej

§ 6

Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart 
terenu
1. Karta dla terenu 1U/MN

1. Oznaczenie / powierzchnia 
1 U/MN, pow. 2,74ha 
2. Przeznaczenie terenu 
Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej  
 a)   Funkcje dopuszczone: mieszkaniowa, usługi gastronomii, sportu i rekreacji, 
administracyjno-biurowe, ochrony zdrowia, opieki społecznej, obsługi gospodarki hodowlanej, 
usługi rzemiosła i produkcyjne z wyłączeniem zakładów mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,  
 b)   Funkcje usługowe wykluczone: magazynowo-składowe, stacje paliw, w tym na gaz płynny, 
funkcje mogące znacznie oddziaływać na środowisko, produkcyjne, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe 
 c)   Dopuszcza się lokalizację funkcji gospodarczych związanych z obsługą terenu planu 
 d)   Dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
a)   Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne 
z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
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a)     Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki  
 - Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew 
i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi 
 b)     Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej (usługi) 
winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 
winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami 
 c)     gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
przepisów prawnych, zwłaszcza z ustawą o odpadach oraz przepisami lokalnymi; należy 
zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów z zaleceniem podziału na frakcję suchą 
i mokrą; 
 d)     działania w zakresie gospodarki ściekowej należy prowadzić przede wszystkim 
w kierunku rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej; wskazane jest, aby uzbrojenie terenu 
wyprzedzało lub było prowadzone równolegle z budową obiektów kubaturowych; niewskazana 
jest realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków; 
 e)     wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i zanieczyszczonych winny być 
podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów; 
 f)      nie zanieczyszczone wody opadowe z połaci dachowych mogą być odprowadzane do 
gruntu lub gromadzone w zbiornikach w celu późniejszego ich wykorzystania – wówczas 
należy wskazać lokalizację zbiorników na etapie sporządzania projektu budowlanego;  
 g) w przypadku lokalizacji lądowiska dla helikopterów, należy uwzględnić istniejące 
zagospodarowanie na terenie objętym planem (hotel, linia elektroenergetyczna średniego 
napięcia wraz z projektowaną jej rozbudowąi budową stacji transformatorowej, ujeżdżalnia 
koni) oraz na terenach sąsiednich (projektowana zabudowa mieszkaniowa wg obowiązującego 
mpzp); 
 h) w projektowanym zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić właściwą, bezpieczną 
odległość zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych; 
 i)      na granicy funkcji mieszkaniowej muszą być spełnione normy w zakresie dopuszczalnego 
poziomu hałasu określone w obowiązujących przepisach – dotyczy zwłaszcza emisji hałasu 
związanej z funkcjonowaniem lądowiska dla helikopterów, a także związanej z obsługą 
komunikacyjną i funkcją usługową; 
 j)      planowane wykorzystanie terenu nie może powodować pogorszenia warunków 
aerosanitarnych na przedmiotowym obszarze; 
 k)     odległość planowanej zabudowy od ściany lasu winna zapewniać spełnienie przepisów p. 
poż.; 
 l)      zamiany i przekształcenia rzeźby terenu nie mogą negatywnie oddziaływać na tereny 
sąsiednie, niwelację terenu ograniczyć do minimum; 
 m)   przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
gatunkowej zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), Rozporządzeniu 
MinistraŚrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.). 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Nie występują 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
Nie wyznacza się 
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy , gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 
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a)     Powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni całego terenu 1U/MN, w wypadku 
wydzielenia działek – dla poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej 25% oraz 
zabudowy usługowej 35%  
 b)     Charakter zabudowy: 
 Zabudowa usługowa:  
 -          Maksymalna wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych – 8m od 
poziomu terenu do okapu dachu oraz 12m od poziomu terenu do kalenicy  
 -          Forma i geometria dachu – dachy dwuspadkowe lub z kalenicami prostopadłymi do 
siebie i wielospadowe z kalenicą o kącie nachylenia 20o-45 o , dopuszcza się lukarny oraz 
zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 15 o fragmentów budynku takich jak: zadaszenia 
tarasów , wejść, lukarn itp., dopuszcza się dachy płaskie dla parterowych towarzyszących 
budynków gospodarczych i garaży oraz do przykrycia fragmentów parterowych budynków 
o powierzchni zabudowy nie większej niż 15% powierzchni zabudowy całego budynku (w 
tymtarasy) 
 -          Dopuszcza się podpiwniczenie budynków 
 jZabudowa mieszkaniowa:  
 -          Maksymalna wysokość zabudowy dwie kondygnacje nadziemne – 8,5m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu, dopuszcza się podpiwniczenie 
 -          Forma i geometria dachu – dachy dwuspadkowe lub z kalenicami prostopadłymi do 
siebie o kącie nachylenia 35o-45o , dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia 
dachu do 15 o fragmentów budynku takich jak: werandy, tarasy, dobudowane garaże, lukarny 
itp., dopuszcza się dachy płaskie dla parterowych towarzyszących budynków gospodarczych 
i garaży oraz do przykrycia fragmentów parterowych budynków o powierzchni zabudowy nie 
większej niż 15% powierzchni zabudowy całego budynku (w tymtarasy) Zakaz stosowania 
wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”  
 -          Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach 
czerwonych, brązowych lub grafitowych 
 -          Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych 
 c)     Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu): 
 - 6 m od granicy działki z drogą gminną 
 - 5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej średniego napięcia – nie dotyczy w wypadku 
likwidacji linii napowietrznej 
 d)     Dopuszcza się lokalizację boisk sportowych i innych obiektów sportowych 
 e)     Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury typu altanki, ławeczki oraz wiaty 
rekreacyjne przy zachowaniu geometrii dachu jak dla obiektów usługowych 
 f)      Dopuszcza się na całym terenie lokalizację bezodpływowych stawów rekreacyjnych 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów 
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
a)     Dopuszcza się możliwość wtórnego podziału terenu pod warunkiem zapewnienia dojazdu 
z dróg publicznych:  
 -          dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczalne miejsce lokalizacji i zasady podziału 
z przebiegiem drogi dojazdowej wskazane na rysunku planu oraz pod warunkiem zachowania 
minimalnej powierzchni działki 1000m2 w wypadku zastosowania indywidualnego systemu 
odprowadzenia ścieków i 700m2 w wypadku odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji 
sanitarnej  
 -          według potrzeb dla zabudowy usługowej ale nie mniej niż 1000m2 (w granicach działki 
należy przewidzieć lokalizację funkcji niezbędnych do obsługi terenu, szczególnie dotyczy to 
miejsc parkingowych i niezbędnych terenów zieleni) 
 -          dla wydzielonych działek należy wydzielić drogę dojazdową lub zapewnić notarialnie 
służebność przejazdu i przejścia 
 b)     Dopuszcza się wydzielenie działki dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do 
tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu 
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy :  
 a)     Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury niezbędnych do obsługi obszaru planu  
 b)     Odpady komunalne należy gromadzić w budynkach lub w miejscu osłoniętym 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 
a)     Zasady obsługi komunikacyjnej  
 -włączenie do drogi publicznej – gminnej w miejscach jak na rysunku planu,  
 -lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości 1 miejsce postojowe na 
30m2 powierzchni użytkowej usług, 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne 
w gastronomii oraz 1 miejsce postojowe (w tym garaż) na 1 mieszkanie,  
 a)     Sieci infrastruktury technicznej: 
 -zaopatrzenie w wodę - z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej, dopuszcza się własne ujęcia 
wody do celów gospodarczych  
 -        odprowadzenie ścieków - do projektowanej kanalizacji wiejskiej (rozbudowa istniejącej 
sieci), do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się jako rozwiązanie 
tymczasowe, odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych lub jeżeli 
warunki gruntowe na to pozwolą do małej oczyszczalni z odprowadzeniem oczyszczonych 
ścieków do gruntu  
 -        odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki; 
wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do gruntu należy podczyścić 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
 -        zaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanej słupowej stacji transformatorowej 
z linią zasilającą SN-15kV poprzez projektowaną sieć nn. 0,4 kV 
 -        zaopatrzenie w ciepło - indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne 
 -        gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – do szczelnych pojemników usytuowanych 
na działce z wywozem na wysypisko śmieci 
12.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
Nie przewiduje się 
13. Stawka procentowa 
15% 

 

§ 7

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu 
w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego

b) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią 
graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Starogard Gdański

c) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentów przedstawiających plan i wydania 

tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o  
zagospodarowaniu przestrzennym

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1 który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia uchwały.

  Przewodniczący 
Rady Gminy
Jan Wierzba



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 151 — 16217 — Poz. 2962

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/482/2010
Rady Gminy Starogard Gdański

  z dnia 30 września 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 151 — 16218 — Poz. 2962, 2963, 2964

  Załącznik nr 2
  do uchwały nr LI/482/2010
  Rady Gminy Starogard Gdański

    z dnia 30 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nie-

uwzględnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego

W czasie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu i w okresie 14 dni po wyłożeniu, do planu miej-
scowego nie wpłynęły żadne uwagi.

  Załącznik nr 3
  do uchwały nr LI/482/2010
  Rady Gminy Starogard Gdański

    z dnia 30 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003r. 
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 dn. 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dn. 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy 
Starogard Gdański ustala, co następuje: Uchwalenie 
planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet 
gminy.

2963

 UCHWAŁA Nr LI/245/2010

Rady Powiatu Człuchowskiego

 z dnia 18 października 2010 r.

 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) 
oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 
14 poz. 89 ze zmianami) Rada Powiatu Człuchowskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje sie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 
przez rozszerzenie działalności w zakresie domowej 
opieki paliatywno-hospicyjnej i utworzenie w jego 
strukturze Hospicjum domowego

2. Wymienione powyżej zmiany stanowia podstawę 
do dokonania stosownych zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Człuchowie przez jego Radę 
Społeczną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Człuchowskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od jej ogłoszenia.

  Przewodniczący Rady 
Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

2964

 UCHWAŁA Nr 276/p212/P/10

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 z dnia 10 listopada 2010 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. 
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczeniem Mini-
stra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755) – Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr 
XLVII/1112/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 
2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych,

• orzeka nieważność § 1 pkt 3 lit. b badanej uchwały w 
części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej 
dla ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o 


