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UCHWA£A Nr XXXII/199/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu
przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz ze stref¹ ochronn¹  wêze³ Wiczlino  ¯EG
¯arnowiec.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2,
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 111, poz. 1279) Rada Gminy w Krokowej uchwala zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
100/XXIII/92 z dnia 24 lipca 1992 r. Rady Gminy w Krokowej (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 19, poz. 107) na trasie
przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa wraz ze stref¹
ochronn¹  wêze³ Wiczlino  ¯EG ¯arnowiec.
§1
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren Gminy Krokowa gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4
MPa wraz ze stref¹ ochronn¹  wêz³a Wiczlino ¯EG ¯arnowiec, zwana dalej zmian¹ planu obejmuje obszar o
powierzchni 22,9 ha, którego granice przedstawione s¹
na rysunku zmiany planu w skali 1:10 000 (za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y).
§2
Celem wprowadzenia regulacji zawartych w zmianie
planu jest stworzenie warunków dla realizacji i funkcjonowania gazoci¹gu wysokiego cinienia, co umo¿liwi doprowadzenie gazu do projektowanej elektrowni gazowej
¯arnowiec oraz zaopatrzenie miast i gmin województwa pomorskiego w gaz ziemny.

1) granica obszaru objêtego zmian¹ planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne cyfrowo-literowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu;
4) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN
500 mm; pr = 8,4 MPa zgodnie z § 7;
5) trasy przebiegu istniej¹cych i projektowanych linii
napowietrznych WN.
2. Rysunek zmiany planu zawiera równie¿ informacje:
1) symbole graficzne oznaczaj¹ce objête szczególnymi regulacjami prawnymi oraz obszary szczególne,
w tym przeznaczone do ochrony;
2) granice gminy oznaczone graficznie na rysunku zmiany planu zgodnie z legend¹;
3) zachowuj¹ce moc ustalenia do czasu obowi¹zywania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 100/XXIII/92 z dnia 24 lipca 1992 r.
Rady Gminy w Krokowej (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r.
Nr 19, poz. 107) wymienione w § 10.
§5
Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest Prognoza skutków wp³ywu ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze.
Mapa Prognozy skutków wp³ywu ustaleñ planu na rodowisko przyrodnicze w skali 1:10 000, stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y; czêæ tekstowa Prognozy ... stanowi za³¹cznik nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê podstawowe przeznaczenie dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolami cyfrowo-literowymi:
1) RP  grunty orne;
2) RZ  tereny ³¹k i pastwisk;
3) RL  lasy;
4) EE  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych;
5) KDV 1  tereny komunikacji ko³owej.
§7

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y stanowi¹cej tekst zmiany
planu jest rysunek zmiany planu w skali 1:10000 obejmuj¹cy trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia wraz
ze stref¹ ochronn¹, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
1. Na rysunku zmiany planu nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ ustalenia zmiany planu:

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki u¿ytkowania i zagospodarowania terenów po³o¿onych w obszarze zmiany planu:
1. Ustala siê trasê przebiegu gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa przez teren Gminy Krokowa  jak na rysunku zmiany planu. Przebieg gazoci¹gu jest orientacyjny. Dopuszczalna tolerancja w stosunku do przebiegu okrelonego na rysunku zmiany
planu  16,25 m w ka¿d¹ stronê.
2. Do czasu realizacji gazoci¹gu w obszarze zmiany planu obowi¹zuje zakaz nowej zabudowy.
3. Na czas budowy gazoci¹gu na gruntach lenych ustala siê wylesienie pasa o szerokoci 10,5 m: 6,2 m w
jedn¹ stronê i 4,3 w drug¹ stronê od osi gazoci¹gu,
natomiast na pozosta³ych terenach wy³¹cza siê z dotychczasowego u¿ytkowania pas terenu o szerokoci
20 m: 13 m w jedn¹ stronê i 7 m w drug¹ stronê od osi
gazoci¹gu.
4. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania terenu:
1) zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z dnia 14 listopada 1995 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 odleg³oæ

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 2 i 3 nie publikuje siê.

§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest obszar strefy ochronnej wokó³ projektowanego gazoci¹gu, obejmuj¹cy tereny
o ró¿nym przeznaczeniu w obowi¹zuj¹cym planie, w tym:
1) grunty orne, oznaczone symbolem RP;
2) tereny ³¹k i pastwisk, oznaczone symbolem RZ;
3) lasy, oznaczone symbolem RL;
4) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone
symbolem EE;
5) tereny komunikacji oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem 138 KDV-W
Na terenach, o których mowa w ust. 1-5 wprowadza
siê ograniczenia u¿ytkowania oraz zmiany przeznaczenia
terenu okrelone w § 7.
§4
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podstawowa od zewnêtrznej cianki gazoci¹gu lub
rury ochronnej do obrysów obiektów terenowych)
w ka¿d¹ stronê wynosiæ bêdzie minimum:
a) 20 m  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV,
b) 16,25 m  dla budynków u¿ytecznoci publicznej
i zamieszkania zbiorowego,
c) 15 m  dla pozosta³ych obiektów terenowych
(zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporz¹dzenia).
2) W odleg³oci mniejszej od odleg³oci podstawowej
teren nad gazoci¹giem mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami zmiany planu z nastêpuj¹cymi ograniczeniami:
a) na terenach rolniczych  nie dopuszcza siê nasadzeñ trwa³ych, w odleg³oci min. po 3 m w ka¿d¹
stronê od osi gazoci¹gu; upraw pod foli¹ oraz
szklarniowych w odleg³oci min. po 15 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu
b) na terenach lenych  wyznacza siê wylesiony pas
terenu o szerokoci 6,0 m (po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od osi gazoci¹gu).
3) W odleg³oci wiêkszej od odleg³oci podstawowej,
po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu, teren mo¿e byæ
u¿ytkowany zgodnie z ustaleniami zmiany planu bez
ograniczeñ.
5. Po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu obowi¹zuje wymóg
przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
§8
Warunki techniczne realizacji gazoci¹gu, w szczególnoci w rejonach skrzy¿owañ z drogami, torami, przeszkodami wodnymi, liniami elektroenergetycznymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej okrelaj¹ przepisy szczególne: PN-91/M-34501, PN-75/E-05100, Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 686), Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93).
§9
Na obszarze zmiany planu wystêpuj¹ obszary objête
szczególnymi regulacjami prawnymi:
1. G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 109 (zatwierdzony Decyzj¹ MOSZNiL Nr DG kdh/BJ/489-6106 b/
98 z dnia 4.12.1998 r.).
2. Obszar ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 109 (jak wy¿ej).
3. Obszar ochronny o zaostrzonym rygorze G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 109 (jak wy¿ej).
§ 10
Na obszarze zmiany planu zachowuj¹c moc do czasu
obowi¹zywania ustalenia miejscowego planu goólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 100/XXIII/92 z dnia 24 lipca
1992 r. Rady Gminy w Krokowej (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r.
Nr 19, poz. 107) dotycz¹ce wyznaczenia nastêpuju¹cych
obszarów szczególnych:
1) strefa odnowy archeologicznej,
2) strefa ochrony ekspozycji czynnej i biernej.
§ 11
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 0% dla ca³ego obszaru planu.
§ 12
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Krokowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

W granicach objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu traci moc
miejscowy plany ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy krokowa zatwierdzony uchwa³¹ Nr 100/XXIII/92
z dnia 24 lipca 1992 r. Rady Gminy w Krokowej (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 19, poz. 107).
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 12, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki
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UCHWA£A Nr LIV/108/2001
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009,
Nr 95, poz. 104, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy
Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Kosakowo wraz z za³¹cznikami uchwalonymi uchwa³¹ Rady Gminy Kosakowo Nr XII/56/96 z dnia
15 padziernika 1996 r. wraz ze zmianami uchwalonymi
uchwa³ami Rady Gminy Kosakowo: Nr I/3/97 z dnia 27
lutego 1997 r. i Nr I/13/98 z dnia 26 lutego 1998 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W Statucie dodaje siê rozdzia³ VII a w brzmieniu:
Rozdzia³ VII a
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy, Komisje Rady i Zarz¹d.
§ 70 a
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protokó³ z sesji Rady Gminy;
2) protokó³ z posiedzenia Komisji Rady w tym Komisji Rewizyjnej;
3) protokó³ z posiedzeñ Zarz¹du;
4) uchwa³y Rady Gminy;
5) uchwa³y Zarz¹du Gminy;
6) wnioski i opinie Rady Gminy;
7) interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w Biurze Rady i Referacie Organizacyjno  Prawnym w dniach
i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ. Realizacja tych uprawnieñ mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w obecnoci pracownika Urzêdu.
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5. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów wymienionych w ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
6. Czynnoci o jakich mowa w ust. 5 s¹ wykonywane
odp³atnie zgodnie z przepisami o op³acie skarbowej.
7. Odp³atnoæ za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej
ustalona jest Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Kosakowo.
8. Uprawnienia obywateli okrelone w ust. 1  6 nie
maj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê Rady
lub Zarz¹d Uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.
73 kodeksu postêpowania administracyjnego.
2. § 17 ust. 2 Za³¹cznika Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
3. Skrela siê w ca³oci zapis § 12 Za³¹cznika nr 5 do Statutu.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
M. Busz

1198
UCHWA£A Nr XXXV/414/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 1 padziernika 2001 r.

3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
4. Lokale w nowo wybudowanych budynkach gmina
wynajmuje najemcom lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany, na warunkach okrelonych w § 11.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym gminy wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2. W nowo wybudowanych budynkach do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy przeznacza siê nie
wiêcej ni¿ 10% lokali.
3. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w pkt 1, decyduje Zarz¹d Miasta S³upska.
4. Z zastrze¿eniem pkt 5, lokale przeznaczone s¹ dla osób,
których zatrudnienie na terenie Gminy Miasta S³upsk
ma szczególne znaczenie dla ogó³u cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
5. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
Zarz¹dca wyznacza z mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta S³upska lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w art. 2 ust. 1 pkt 5), które po opró¿nieniu bed¹
oddawane w najem jako lokale socjalne oraz prowadzi
ich ewidencjê.
§5

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w którym
na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿
6 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 175% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.

§1

§6

Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733).

1. Za spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o najem
lokalu socjalnego uwa¿a siê osoby:
a) zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska.

§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Miasto S³upsk, z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje
na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale, osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o
niskich dochodach a tak¿e na zasadach i w wypadkach
przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i
lokale zamienne.
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Poz. 1198

3. Najemca, który spe³nia warunki okrelone w pkt 1 lit. b),
a zajmowany przez niego lokal wymogi art. 2 ust. 1
pkt 5), mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do Zarz¹du Miasta
o przekszta³cenie w lokal socjalny.
§7
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
pkt 2, przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
jest przez nich zawiniony,
b) zajmuj¹ lokale na czas nieoznaczony, o których mowa
w § 5 pkt 1 lit.a,
c) zajmuj¹ lokale socjalne, o których mowa w § 6 pkt 1
lit.a,
d) uzyskiwany dochód przypadaj¹cy na cz³onka gospodarstwa domowego mieci siê w granicach okrelonych w § 5 pkt 1 lit.b i § 6 pkt 1 lit. b,
e) udokumentowany przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹
z³y stan zdrowia cz³onków gospodarstwa domowego osób ubiegaj¹cych siê o najem mo¿e stanowiæ
podstawê do zmiany warunków mieszkaniowych,
f) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymywania we w³aciwym stanie technicznym i sanitarnym dotychczas
zajmowanego lokalu i przestrzegaj¹ regulamin porz¹dku domowego,
g) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczania
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela.
2. Poza kolejnoci¹ Gmina Miasto S³upsk zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35.
3. Poza kolejnoci¹ Gmina Miasto S³upsk powinna zapewniæ lokale socjalne osobom, które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci, a spe³niaj¹ warunki okrelone w § 6 i
pochodz¹ z miasta S³upska,
b) utraci³y w miecie S³upsku mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru oraz innych
zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, dokonywanych w trybie porozumienia stron miêdzy najemcami:
a) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem ewentualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych najemców,
b) nie mo¿e byæ zawarta umowa najmu uchybiaj¹ca
normom zagêszczenia powierzchni mieszkalnej,
przyjêtym w niniejszej uchwale.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹, mo¿e byæ dokonana zamiana lokalu na inny, wolny lokal.
§ 10
Warunkiem uzyskania umowy najmu lokalu nale¿¹ce-

Dziennik Urzêdowy
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go do zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany
przez osoby zajmuj¹ce lokale w innych zasobach jest przekazanie dotychczasowemu najemcy lokalu w zasobie
mieszkaniowym gminy posiadanego tytu³u prawnego do
lokalu.
§ 11
1. Umowy najmu na czas nieoznaczony lokali w nowo
wybudowanych budynkach zawierane bêd¹ z osobami, które spe³niaj¹ jednoczenie nastêpuj¹ce warunki:
a) posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego lokalu w
zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta S³upsk,
b) najemca lub jego ma³¿onek nie mo¿e posiadaæ tytu³u prawnego do innego lokalu,
c) lokal dotychczas zajmowany zostanie opró¿niony i
wydany wynajmuj¹cemu,
d) stan techniczny dotychczas zajmowanego lokalu
musi spe³niaæ warunki zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego,
e) w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego rozpatrzenie wniosku, najemca nie mia³ zaleg³oci, a czynsz i
op³aty niezale¿ne od w³aciciela wnoszone by³y w
obowi¹zuj¹cych terminach,
f) posiadaj¹ sta³e ród³o dochodów, a dochód gospodarstwa domowego najemcy, w momencie sk³adania wniosku, musi wystarczaæ na op³acenie wydatków mieszkaniowych bez ubiegania siê o dodatek
mieszkaniowy,
2. Przy wyborze kandydatów do dokonania zamiany stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce preferencje:
a) w ka¿dej z ni¿ej wymienionych grup lokali preferowane bêd¹ lokale o najwiêkszej powierzchni mieszkalnej,
b) pierwszeñstwo przyznaje siê najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali,
c) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 litera b) uwzglêdnione bêd¹ oferty najemców lokali
przeznaczonych na lokale socjalne,
d) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 litera c) uwzglêdnione bêd¹ oferty najemców lokali niesamodzielnych.
§ 12
1. Zwolnione lokale przyleg³e bêd¹ po³¹czone z lokalem
zajmowanym przez najemcê na jego wniosek, je¿eli nie
przys³uguje mu prawo do dodatku mieszkaniowego.
Warunek ten musi byæ spe³niony równie¿ po po³¹czeniu lokali.
2. W innych przypadkch, w szczególnoci gdy powierzchnia pokoi po po³¹czeniu lokali, przypadaj¹ca na jedn¹
osobê uprawnion¹ do zajmowanego lokalu znacz¹co
przewy¿sza³aby przeciêtn¹ w zasobie gminy, najemcy
proponowany bêdzie lokal zamienny.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) Zarz¹d Miasta mo¿e zawrzeæ umowê najmu z osob¹, która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili jego
mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onka,
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Poz. 1198, 1199, 1200
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§ 18

2) wobec osób nie wymienionych w punkcie 1) podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego do
zajmowanego lokalu sta³y siê po 11 listopada 1994 r.,
3) wobec osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 nie bêd¹
wytaczane powództwa o nakazanie przez s¹d opró¿nienia lokalu.

Traci moc uchwa³a Nr XXIV/285/2000 Rady Miejskiej
w S³upsku z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zasad
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Miasta S³upska oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.

§ 14

§ 19

Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe (minimum 5 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w
§ 5,
2) w przypadku nadwy¿ki w/w lokali, w drodze zamiany osobom, których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali okrelone zostanie
wg zasad polityki czynszowej zawartej w uchwale
Rady Miejskiej w S³upsku o wieloletnim programie
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
§ 15
1. Prezydent Miasta S³upska powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ oraz okrela regulamin jej funkcjonowania, której zadaniem jest weryfikacja wniosków o
najem lokali oraz wybór osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego.
2. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dzia³a we wspó³pracy z Wydzia³em Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Dopuszcza siê powo³anie przez Prezydenta Miasta
S³upska doranej Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 16
1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
a) wnioski przyjmowane wstêpnie rozpatrywane bêd¹
przez Wydzia³ Gospodarki Mieszkaniowej Urzêdu
Miejskiego,
b) weryfikacjê wniosków przeprowadza Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przy wspó³udziale Wydzia³u Gospodarki Mieszkaniowej wed³ug kryteriów zawartych
w § 8,
c) Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa we wspó³pracy z
Wydzia³em Gospodarki Mieszkaniowej opracuje projekty list: osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
d) projekty list, o których mowa w pkt 1 litera c), zatwierdza Prezydent Miasta S³upska, po uwzlêdnieniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ wniesionych uwag i zastrze¿eñ, jako listy ostateczne,
e) listy te podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w S³upsku.
2. Do czasu sporz¹dzenia list na rok bie¿¹cy, zawieranie
umów najmu odbywaæ siê bêdzie na podstawie list z
roku poprzedniego.
§ 17
W przypadkach nieobjêtych postanowieniami niniejszej uchwa³y, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Zarz¹d Miasta.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§ 20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1199
UCHWA£A Nr XXII/162/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)uchwala siê co nastêpuje:
§1
Nadaje siê ulicy w miejscowoci Stare Pole oznaczonej na za³¹czonym wyrysie mapy kolorem czerwonym
nazwê Juliusza S³owackiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

1200
UCHWA£A Nr XXII/166/2001
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 29 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y na terenie gminy Stare Pole.
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Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95, poz.
1041oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 12 ust.
1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60 poz. 610) Rada Gminy
w Starym Polu uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

e) grunty na dzia³alnoæ handlow¹  3,50 za 1 m2 miesiêcznie.
2. Ustala siê stawkê miesiêcznego czynszu dzier¿awnego za 1 m2 dla lokali u¿ytkowych przeznaczonych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w wysokoci 4,50 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/162/
2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne obowi¹zuj¹cych w 2001 r. na terenie Gminy Kolbudy.
§3
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2002 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Widomski

§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na terenie gminy Stare Pole w iloci: 7.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Pawlina

1201
UCHWA£A Nr XXXIII/215/2001
Rady Gminy Kolbudy Górne
z dnia 16 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne obowi¹zuj¹cych w 2002 r. na terenie Gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz
art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. z
pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla nieruchomoci gruntowych bêd¹cych
w³asnoci¹ Gminy Kolbudy stawki czynszu dzier¿awnego w wysokoci:
a) na cele rolnicze  90 z³ za 1 ha rocznie,
b) ogródki dzia³kowe- 0,20 z³ za 1 m2 rocznie,
c) dzia³ki rekreacyjne  0,70 z³ za 1 m2 rocznie,
d) grunty na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
 0,56 z³ za 1 m2 miesiêcznie,

1202
UCHWA£A Nr XXV/221/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy S³upsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) Rada
Gminy S³upsk uchwala co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. podan¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) z kwoty 37,19 z³
za 1 kwintal do kwoty 29,00 z³ za 1 kwintal.
2. Obni¿ona cena skupu ¿yta stanowiæ bêdzie podstawê
do obliczania podatku rolnego na 2002 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy S³upsk
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1203
UCHWA£A Nr XXV/222/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadanych rodków transportowych obowi¹zuj¹cego na terenie Gminy S³upsk oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.1375) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od posiadanych rodków transportowych wynosz¹:
1. Od samochodów ciê¿arowych i ci¹gników siod³owych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym
a) od 3,5 do 5,5 ton 600,00 z³
420,00 z³
b) powy¿ej 5,5 do 7 ton 750,00 z³
525,00 z³
c) powy¿ej 7do 9 ton 950,00 z³
665,00 z³
d) powy¿ej 9 do poni¿ej 12 ton 1200,00 z³ 840,00 z³
e) od 12 do poni¿ej 16 ton 1250,00 z³
875,00 z³
f) od 16 do poni¿ej 20 ton 1600,00 z³
1120,00 z³
g) od 20 do poni¿ej 22,5 ton 2000,00 z³ 1400,00 z³
h) równej lub wy¿szej ni¿ 22,5 ton 2290,00 z³
2124,00 z³
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 do mniej ni¿ 12 ton 1400,00 z³
980,00 z³
b) od 12 do 36 ton w³¹cznie 1770,00 z³ 1239,00 z³
d) powy¿ej 36 ton 2290,00 z³
2207,00 z³
3. Od autobusów oraz samochodów ciê¿arowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do
siedzenia ³¹cznie z miejscem kierowcy:
a) do mniej ni¿ 15 miejsc 750,00 z³
525,00 z³
b) od 15 do 30 miejsc 1000,00 z³
700,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc 1500,00 z³
1050,00 z³
4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 do mniej ni¿ 12 ton
400,00 z³
b) od 12 do mniej ni¿ 28 ton
500,00 z³
c) od 28 do 36 ton w³¹cznie
1118,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
1472,00 z³
§2
1. Podstawê do zastosowania ni¿szej stawki podatku od
rodków transportowych od samochodów wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê zasilania gazem
propan-butan stanowiæ bêdzie:

a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym
urz¹dzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane
badania techniczne (atest),
b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badañ technicznych.
2. W przypadku niewykonania przegl¹du technicznego
(atestu) na urz¹dzenia wymienione w ust. 1 w ci¹gu
roku podatkowego podatnik ma prawo op³acania podatku od rodków transportowych wg ni¿szej stawki,
je¿eli wed³ug stanu na pierwszy ustawowy termin p³atnoci atest taki posiada³.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadanych rodków transportowych pojazdy jednostek i zak³adów bud¿etowych
Gminy S³upsk wykorzystywane do dowozu uczniów do
szkó³.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy S³upsk.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1204
UCHWA£A Nr XXV/223/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie gminy S³upsk oraz
zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 5 ust. 1, 2 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy S³upsk stawki podatku od
nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,40 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹t-
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kiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz
od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  15,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków w tym:
a) od budynków lub ich czêci o charakterze rolniczym
nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,34 z³,
b) od gara¿y i pozosta³ych budynków lub ich czêci od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,20 z³.
5) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych a wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,035 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,085 z³,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczenia cieków  ich wartoci 2%,
7) od pozosta³ych budowli  ich wartoci 2%,
8) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi, od 1 m2 powierzchni  0,58 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1205
UCHWA£A Nr XXV/224/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze
zm.) oraz Rozporz¹dzenie Mnistra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek wynosi 37,19 z³. rocznie  od ka¿dego psa
podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 30 czerwca lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie psa.
§3
Zwalnia siê mieszkañców Gminy S³upsk z podatku
posiadania psów.
§4

§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête przez: biblioteki, wietlice, kluby wiejskie, ochotnicze stra¿e po¿arne
oraz bêd¹ce w zarz¹dzie Zak³adu Gospodarki Komunalnej z/s w Jezierzycach.
Nie podlegaj¹ zwolnieniu nieruchomoci lub ich czêci wynajmowane lub wydzier¿awione z Zak³adu Gospodarki Komunalnej z/s w Jezierzycach wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
2. Podatku nie pobiera siê od nieruchomoci, gruntów,
budowli, budynków wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 31 z pón. zm.).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy S³upsk.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy S³upsk.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1206
UCHWA£A Nr XXV/226/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1206, 1207, 1208
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oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718), art. 15, 16 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy S³upsk uchwala,
co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿y zwierz¹t,
rodków transportu i czêci do rodków transportowych,
w miejscach na terenie Gminy S³upsk, w których taki handel jest prowadzony.
§2
Na terenie Gminy S³upsk ustala siê dzienn¹ stawkê
op³aty targowej w wysokoci 20 z³.
§3
1. Op³atê targow¹ pobiera siê w formie inkaso.
2. Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê:
a) osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie
posiadaj¹ce osobowoci prawnej oraz inne osoby,
z którymi zostan¹ zawarte stosowne umowy.
3. Inkasenci op³aty targowej winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem gminy w terminie 30 dni od
daty pobrania op³aty.
4. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w
wysokoci 10% pobranych op³at, wyp³acone w terminie 30 dni od dnia przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.

poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pó.
zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1. Wydanie wypisu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy S³upsk 
10 z³  za jedn¹ dzia³kê.
2. Wydanie wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy S³upsk 
150 z³ za 1 wyrys formatu A-4.
§2
Op³ata administracyjna pobierana jest w gotówce w
kasie Urzêdu Gminy S³upsk b¹d przelewem na rachunek bankowy przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/204/98 Rady Gminy S³upsk
z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie op³aty administracyjnej oraz uchwa³a Nr XIX/177/2000 Rady Gminy S³upsk
z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
op³aty administracyjnej.

§4

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.

§5

§6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2002 roku.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1207
UCHWA£A Nr XXV/227/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1208
UCHWA£A Nr XXV/228/2001
Rady Gminy S³upsk
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
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poz. 718) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60 z³,
2) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30 z³.
§2
Kwota, o której mowa w § 1 wp³acane s¹ w kasie Urzêdu Gminy w S³upsku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

1209
UCHWA£A Nr XXIV/153/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów
obliczania podatku rolnego na rok 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada
1994 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 258 z pón. zm.) art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 24 lipca 1996 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i op³atach lokalnych
oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91 poz. 409) Rada
Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê stawkê ¿yta og³oszon¹ komunikatem GUS
(M.P. Nr 35, poz. 574 z dnia 15.10.2001 r.) do kwoty 31,00 z³
dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

1210
UCHWA£A Nr XXIV/154/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Konarzynach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowe:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³,
b) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci, budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,90 z³,
c) pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,90 z³,
w tym:
 dla emerytów i rencistów bêd¹cych w³acicielami tych nieruchomoci (dotyczy by³ych w³acicieli gosp. rolnych)  2,81 z³,
 budynki na dzia³kach letniskowych  5,62 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³.
2. Od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektromagnetycznych, przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania
cieków 2% wartoci.
3. Od pozosta³ych budowli 2% wartoci.
4. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,60 z³.
5. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstwa rolnego wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,06 z³,
b) pozosta³ych  0,08 z³,
c) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodno retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³.
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§2

§7

Stawka podatku od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej obni¿a
siê do 50% przez okres 12 miesiêcy dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ po raz pierwszy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci zajête na potrzeby jednostek organizacyjnych
gminy, budynki i mieszkania komunalne oraz budowle
stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy.
§4
1. Do inkasa podatku od nieruchomoci zobowi¹zuje siê
so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Za pobór podatku inkasentowi przys³uguje 5% od wp³at
dokonanych bezporednio u inkasenta.
3. 2% wp³at dokonanych przez podatników w kasie urzêdu gminy.

1211
Uchwa³a Nr XXIV/155/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych.

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/119/2000 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomoci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718) oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) Rada Gminy w Konarzynach
uchwala, co nastêpuje:

§6

§1

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 ton:

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
OD

DO

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
550
500
750
700
800
750

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Dopuszczalna
masa ca³kowita
Nie
mniej ni¿

Mniej ni¿

12

18

15

26

23

32

Stawka podatku w z³
O jezdna (osie jezdne) z
Inne systemy
zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Wyprodukowane Wyprodukowane Wyprodukowane Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
do 1990 roku
po 1990 roku
Dwie osie
950
900
950
900
Trzy osie
1000
1000
1000
1000
Cztery osie i wiêcej
1000
1000
1000
1000
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3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

Do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
1000
900

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Liczba osi i
dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy
+ przyczepa
(w tonach)
Nie
mniej
ni¿

Mniej
ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku w z³

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
Dwie osie
1.400
1.200
1.500
1.400
1.650
1.600
1.770
1.700
Trzy osie
1.900
1.800
2.000
1.900

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990 roku

1.520
1.720
1.730
1.770

1.500
1.700
1.710
1.710

1.920
2.210

1.890
2.207

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w z³

od

do

Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990 roku

7

poni¿ej 12

250

200

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w
tonach)
Nie
mniej ni¿

12
18

Mniej
ni¿

18
25

Stawka podatku w z³

O jedna (osie jezdne) z
Inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem pneumatycznym lub
jezdnych
uznanym za równowa¿ne
Wyprodukowane Wyprodukowane Wyprodukowane Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
do 1990 roku
po 1990 roku
Jedna o
750
700
800
750
760
710
810
760
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25

28

770

23
28
33
38

28
33
38
44

800
900
1.000
1.200

36
38

38
44

1.300
1.400

720
Dwie osie
750
850
950
1.150
Trzy osie
1.250
1.350

820

870

850
950
1.050
1.250

760
860
960
1.160

1.400
1.500

1.300
1.400

7. Od autobusów:

Liczba miejsc
Mniej ni¿ 30
Równej 30 lub wiêcej

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane do 1990 roku
Wyprodukowane po 1990 roku
750
700
950
900

§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr X/64/99 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia
op³aty targowej.

§3
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/120/2000 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od rodków transportowych.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4

§5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

1212

1213

UCHWA£A Nr XXIV/156/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.

Uchwa³a Nr XXIV/157/2001
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia op³aty targowej.

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 32
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) art. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Uchwala siê jednorazow¹ op³atê targow¹ w wysokoci 10,00 z³.

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
wysokoci 22,00 z³.

§2

§2

1. Do inkasa op³aty zobowi¹zuje siê so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Za pobór op³aty inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej op³aty.

1. Do inkasa podatku od posiadania psów zobowi¹zuje
siê so³tysów poszczególnych so³ectw.
2. Termin p³atnoci podatku ustala siê do 15 wrzenia
2002 r.
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§4

a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993r. Nr 94, poz. 431 z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z
1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywane na cele rolnicze 0,06 z³,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,28 z³/1ha,
c) od gruntów pozosta³ych 0,09 z³/m2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

3. Za pobór podatku inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku od
posiadania psów.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/121/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania
psów.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Ejsmont

1214
UCHWA£A Nr XXXVIII/305/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,49 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej 16,83 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanego materia³em siewnym  7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5, 62 z³,
5) od budowli  2% wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³,
7) od gruntów:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

1215
UCHWA£A Nr XXXVIII/306/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy nie oddane w zarz¹d, posiadanie lub na podstawie innego
tytu³u.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1216, 1217
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1216
UCHWA£A Nr XXXVIII/307/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón.
zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy
Sztum:
1) Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  750 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900 z³.
2) Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1100 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1400 z³,
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  1600 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2150 z³.
3) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  700 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900 z³.
4) Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1000 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1300 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1700 z³,
d) powy¿ej 36 ton  2250 z³.
5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton ( z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego )  250 z³.
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  300 z³,

b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  350 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1200 z³,
d) powy¿ej 36 ton  1500 z³.
7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1500 z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ
ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
 lit. a)  500 z³,
 lit. b)  700 z³,
 lit. c)  850 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  650 z³,
 lit. b)  750 z³,
 lit. c)  850 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  200 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit. a)  950 z³,
 lit. b)  1450 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27
grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
oraz wprowadzenia zwolnieñ podatku od rodków transportowych na 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

1217
UCHWA£A Nr XXXVIII/308/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
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poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia
w podatku od rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kaniowej, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa przy Zak³adzie Karnym, Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Che³miñska", Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Osiedle Parkowe 5,7", Ma³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Parkowa".
 na wsi: so³tysi.

§1

§3

1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy,
za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuj¹
rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/231/2000 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci podatku od posiadania psów oraz terminów i
sposobu p³atnoci podatku.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§3

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Sztum.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
Cz. Oleksiak

1218
UCHWA£A Nr XXXVIII/309/2001
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów oraz terminów i sposobu p³atnoci podatku.
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów na
terenie miasta i gminy od ka¿dego psa 20,- z³ rocznie.
§2
Ustala siê terminy i sposoby poboru podatku:
1) podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
daty wejcia w posiadanie psa,
2) podatek pobiera siê w po³owie stawki, o której mowa
w § 1, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego,
3) pobór podatku od posiadania psów dokonywany bêdzie w drodze inkasa przez upowa¿nionych inkasentów na podstawie prowadzonych list:
 w miecie: Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. Oleksiak

1219
UCHWA£A Nr XXI/18/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczania podatku rolnego na 2002 rok
na obszarze gminy Bobowo.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Bobowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35 poz. 573) z kwoty 37,19 z³ za 1
q do kwoty 33,47 z³ za 1 q.
2. Kwotê okrelon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako podstawê
obliczania podatku rolnego na rok 2002.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1219, 1220
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy
B. Kozyra

1220
UCHWA£A Nr XXI/20/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.

c) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrownie
wodne  3,28 z³,
d) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych gruntów  0,08 z³,
6) od budowli 2% ich wartoci.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci: nieruchomoci i budowle lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci, której obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.
2. Poboru podatku w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o stosowne umowy lub mo¿e byæ wp³acony
do Banku Spó³dzielczego.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409
i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa przez so³tysów.
2. Ustala siê prowizjê za inkaso w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.

§1

§5

Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci o wysokoci:
a) od 1,40 do 2,20 m  0,23 z³,
b) powy¿ej 2,20 m  0,46 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,-z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84-z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,-z³,
5) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, inn¹ ni¿ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,54 z³,
b) od 1 m2 gruntów bêd¹cymi u¿ytkami rolnymi nie
wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstwa rolnego wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³,

Wprowadza siê op³atê targow¹ pobieran¹ od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y w miejscach prowadzonej dzia³alnoci handlowej.

§ 32
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
37,19 z³ rocznie od jednego posiadanego psa.
2. Oprócz zwolnieñ przewidzianych w art. 13 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych zwalnia siê od podatku od posiadania psów osoby utrzymuj¹ce psy do pilnowania nieruchomoci po jednym na ka¿d¹ nieruchomoæ.
3. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31
marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym
terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli podatek od
niego za dany rok nie zosta³ wp³acony przez poprzedniego w³aciciela.
§4

§6
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci:
 za handel z pojazdów samochodowych i przyczep
oraz wozów konnych w wysokoci 10,-z³,
 za handel ze straganów oraz stoisk w wysokoci 5,-z³
za zajmowan¹ powierzchniê do 2 m.
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ imiennie wyznaczeni przez
Zarz¹d Gminy inkasenci posiadaj¹cy upowa¿nienie do
jej inkasowania.
3. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 30% zainkasowanych kwot.
§7
1. Ustala siê na terenie gminy Bobowo op³atê administracyjn¹ za:
a) sporz¹dzenie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu
cywilnego wobec uprawnionego pracownika administracji samorz¹dowej:
 w siedzibie Urzêdu Gminy  30,-z³,
 poza siedzib¹ Urzêdu Gminy  35,-z³,

 2569 

Poz. 1220, 1221

b) przeprowadzenia przez pracownika Urzêdu Gminy
na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie
z ewentualnymi pomiarami  35,-z³,
c) za sporz¹dzenie wyrysu i wpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  35,-z³,
d) za powiadczenie w³asnorêcznoci podpisu przez
Wójta lub osoby upowa¿nionej na pismach upowa¿niaj¹cych do odbioru przesy³ek i sum pieniê¿nych
oraz do odbioru dokumentów z urzêdów i instytucji
 10,-z³,
e) za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z wpisem do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci  50,-z³
a od zmian wpisu w tej ewidencji  25,-z³.
2. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
ust. 1.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Banku Spó³dzielczego.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XVI/34/2000 Rady Gminy w Bobowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy
B. Kozyra
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UCHWA£A Nr XXIV/173/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) w zwi¹zku z § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nale¿nego w roku podatkowym 2002 od wymienionych w art. 2 powo³anej na wstêpie ustawy, od osób fi-
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zycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,35 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków pozosta³ych lub ich czêci oraz gara¿y
wolnostoj¹cych i w zabudowie szeregowej  4,53 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni gruntów,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zm.) wykorzystywanych
na cele rolnicze  0,03 z³ od 1 m2 powierzchni gruntów,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  1,65 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) obiekty kultury, obiekty sportowe i ochotniczych stra¿y po¿arnych bêd¹ce w ca³oci lub w czêci nadzorowane przez samorz¹d gminy,
2) orodki zdrowia,
3) budynki mieszkalne emerytów i rencistów samotnie
mieszkaj¹cych,
4) grunty emerytów i rencistów przekazane im na w³asnoæ w myl przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
5) budynki gospodarcze zwi¹zane z gospodarstwem domowym osób fizycznych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XXIV/174/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do ustalenia nale¿noci podatku rolnego na rok podatkowy 2002 na terenie gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
ze zm.) w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za trzy kwarta³y 2001 r. (M.P.
Nr 35, poz. 573) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta stanowi¹c¹ podstawê do ustalenia nale¿noci podatku rolnego na 2002 r. na terenie
gminy Kwidzyn okrelon¹ w podanym wy¿ej komunikatem Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. w kwocie
37,19 z³ za 1q ¿yta obni¿a siê do kwoty 34,00 z³ za 1q ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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UCHWA£A Nr XXIV/175/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.), oraz art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek w podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.100,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.300,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.400,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.500,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.600,00 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.350,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.450,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.550,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.650,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.750,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.200,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300,00 z
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.600,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.700,00 z³
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych go u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.900,00 z³
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
400,00 z³
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿nej o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
500,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
700,00 z³
 o liczbie osi  dwie
800,00 z³
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
900,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.000,00 z³
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
600,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna
800,00 z³
 o liczbie osi  dwie
900,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.000,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.100,00 z³
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
850,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
950,00 z³

c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
800,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
900,00 z³

§2

UCHWA£A NR XXIV/176/2001
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 14 listopada 2001 r.

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1995 rokiem w³¹cznie stawki podatku zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,00 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.150,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
650,00 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.050,00 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.250,00 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
450,00 z³.
d) od autobusów w zale¿noci od iloci miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
900,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
§3
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
850,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.050,00 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.150,00 z³

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê zarz¹dowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
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w sprawie okrelenia stawek, zasad ustalania i poboru
oraz terminów p³atnoci podatku od posiadania psów,
a ponadto zarz¹dzenia poboru tego podatku w drodze
inkasa oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, obowi¹zuj¹cych w roku podatkowym 2002.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze
zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718), w zwi¹zku z § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 26,00 z³.
Opodatkowaniu podlegaj¹ psy w wieku powy¿ej 3 miesiêcy.
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek, je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.
§2
Stawkê podatku okrelonego w § 1 obni¿a siê do kwoty 13,00 z³, od psów bêd¹cych w posiadaniu osób, które
maj¹ ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, od jednego psa osoby, które ukoñczy³y 60 lat i prowadz¹ na terenie gminy samodzielnie gospodarstwa domowe.

Dziennik Urzêdowy
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§4

§3

Podatek od posiadania psów pobiera siê na podstawie imiennych wykazów sporz¹dzonych przez so³tysów.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych w
podatku rolnym w roku 2002.

§5
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Inkasentami tego podatku ustanawia siê so³tysów.
3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso bêdzie wynosiæ
10% od zainkasowanej kwoty.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

§6
Podatek nale¿y uiciæ bez wezwania u inkasenta lub w
kasie Urzêdu Gminy w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku lub w ci¹gu 30 dni od daty wejcia w posiadanie
psa.
§7
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi Gminy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

1225
UCHWA£A Nr XXXIII/233/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875)
Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta, okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika
2001 r. i og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 35, pod poz. 573, z
kwoty 37,19 z³ do kwoty 33,50 z³ za 1 kwintal ¿yta, przyjmuj¹c tê wysokoæ jako podstawê obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy na 2002 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

1226
UCHWA£A Nr XXXIII/234/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985,Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z
1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371 ) i w oparciu o treæ § 1 pkt 1) rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci na rok 2002:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej  0,42 z³ od 1 m2,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,81
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,88 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,93 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od gruntów:

 2573 

Poz. 1226, 1227

a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcza inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) bêd¹cymi u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,04 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  2,87 z³ od 1 ha powierzchni,
d) pozosta³ych  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) obiekty kultury (tj. biblioteki i wietlice wiejskie) w ca³oci lub w czêci prowadzone przez samorz¹d terytorialny,
2) obiekty (budynki) u¿ytecznoci publicznej stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy,
3) budynki mieszkalne, u¿ytkowe i gospodarcze (w tym
obiekty u¿ytkowane przez jednostki OSP) oraz grunty
bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy,
4) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, którzy
przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 ) oraz art. 14 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409
i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r.
Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i w oparciu
o treæ § 1 pkt 3) rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 roku w sprawie okrelenia górnych
granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w
Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
na obszarze Gminy Ryjewo w wysokoci 25 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 1 je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 30
czerwca roku podatkowego.

§3

§3

Traci moc uchwa³a Nr XXV/174/2000 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci na rok 2001.

Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30
czerwca 2002 roku oraz w ci¹gu 30 dni od nabycia psa.

§4

1. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania trzeciego psa utrzymywanego przez rolników w celu pilnowania gospodarstw rolnych.
2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów osoby fizyczne, które udokumentuj¹, ¿e pobra³y psa ze Schroniska dla Zwierz¹t.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ
podatkowych w podatku od nieruchomoci w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXXIII/235/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,

§4

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXV/175/2000 Rady Gminy w
Ryjewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru w 2001 roku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ
podatkowych w podatku od posiadania psów w roku
2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1228
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poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr XXXIII /236/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,

§1
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Rok produkcji – stawka podatku ( w z³otych )
po 1980 r.

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach

do 1980 r.
600,00
1.000,00
1.200,00

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5.5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

zasilane gazem

zasilane innym
paliwem

400,00
550,00
700,00

570,00
900,00
1.100,00

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
3
4

Dwie osie

15
17
19
21
23
25
23
25
27
29
31

Trzy osie
17
19
21
23
25
26
Cztery osie i wiêcej
25
27
29
31
32 – i wiêcej

1.216,00
1.430,00
1.850,00
1.900,00

1.554,00
1.630,00
1.900,00
2.200,00

1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.700,00
1.850,00
2.100,00

1.300,00
1.500,00
1.700,00
1.900,00
2.100,00
2.200,00

1.450,00
1.490,00
1.690,00
1.890,00
2.090,00

1.490,00
1.690,00
1.890,00
2.090,00
2.290,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2575 

Poz. 1228

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 8 ton  1.200,00 z³
b) od 8 ton i poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿
1

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna ( osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznych
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

mniej ni¿
2

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3

4
Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31
40 – i wiêcej

36
40

40
44 – i wiêcej

600,00
650,00
900,00
1.350,00

700,00
1.020,00
1.320,00
1.770,00

1.490,00

1.890,00

1.890,00

2.200,00

Trzy osie

5. Od przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12
ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 9 ton  180,00 z³
b) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  220,00 z³
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego i w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
39

28
33
38
44 – i wiêcej

36
38

38
44 – i wiêcej

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc  760,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.100,00 z³.

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
jedna o
220,00
320,00
470,00
dwie osie
700,00
1.050,00
1.330,00
1.400,00
trzy osie
1.400,00
1.450,00

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
450,00
600,00
750,00
850,00
1.150,00
1.400,00
1.350,00
1.470,00
1,770,00
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

podatkowych w podatku od rodków transportowych
pocz¹wszy od roku 2002.

§3
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Rady Gminy w Ryjewie Nr XXV/176/2000 z dnia 28 grudnia 2000
roku w sprawie podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXXIII/237/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie dokonania zwolnieñ w podatku od rodków
transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz w oparciu o
treæ art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i
Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041 i nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy w Ryjewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) pojazdy mechaniczne (samochody specjalistyczne
wozy po¿arnicze) znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu jednostek OSP dzia³aj¹cych na terenie Gminy Ryjewo,
2) pojazdy mechaniczne bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy Ryjewo.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie obwieszczeñ w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowi¹zañ

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach
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UCHWA£A Nr XXXIII/240/01
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 14 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wzoru wykazu na podatek od nieruchomoci, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na
podatek leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 6 i
ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149 poz. 704 z 1997 Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371), art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada
1994 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r.
Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) i art. 66
ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268) Rada Gminy w Ryjewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór wykazu nieruchomoci na podatek od
nieruchomoci sk³adanych przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adanych
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do tej uchwa³y.
4. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adanych
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej, nadlenictwa oraz jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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Poz. 1230, 1231, 1232, 1233
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo, za obowi¹zuje od
dnia 1 stycznia 2002 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kurach

1231
UCHWA£A Nr 284/XXXVII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia cen ¿yta do ustalenia podstawy
obliczania podatku rolnego na 2002 rok na terenie Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta jako podstawê do obliczania podatku rolnego na 2002 r. do wysokoci 26,04 z³ za 1
kwintal.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

1232
UCHWA£A Nr 285/XXXVII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
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poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 13 i
art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.)
oraz § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w wysokoci 32,00 z³ za jednego psa.
§2
Zwalnia siê od podatku, o którym mowa w § 1, mieszkañców gminy posiadaj¹cych psy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

1233
UCHWA£A Nr 286/XXXVII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci op³at lokalnych w gminie Gniewino na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 15,
art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101,
poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149 poz. 704 z 1997 Nr
5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123,
poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr
160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) oraz § 1 ust. 1 pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê targow¹ w gminie Gniewino w wysokoci 32,00 z³ dziennie.
§2
1. Wprowadza siê w gminie Gniewino op³atê administracyjn¹ za wydawane przez Urz¹d Gminy Gniewino wpisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokoci 150,00 z³ za jeden komplet powy¿szych dokumentów.
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Poz. 1233, 1234, 1235
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§3
Ustala siê op³atê administracyjn¹:
a) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 z³;
b) za dokonanie zmiany w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³.
§4
Op³aty administracyjne nale¿y wp³acaæ na rachunek
Urzêdu Gminy w PKO BP. S.A. OC/ Wejherowo Ekspozytura w Gniewinie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Korkosz

1234
UCHWA£A Nr 287/XXXVII/2001
Rady Gminy Gniewino
z dnia 13 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z
1992 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149 poz. 704 z 1997 Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) i § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Gniewino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na 2002 rok nastêpuj¹ce stawki podatku od
nieruchomoci na terenie gminy Gniewino:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
2) od budynku lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub czêci budynków mieszkalnych przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej  16,83 z³,

3) od budynków gospodarczych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1m2 powierzchni u¿ytkowej  4,50 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,06 z³,
c) od pozosta³ych  0,09 z³,
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, gruntów zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,28 z³.
§2
Stawka podatku od nieruchomoci wskazana w § 1 pkt
6c ulega obni¿eniu o 50% dla emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielne gospodarstwa domowe.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty stanowi¹ce nieu¿ytki.
§4
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci  budynki i
grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci statutowej
przez jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe oraz inne
jednostki organizacyjne Gminy Gniewino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Gniewino
M. Korkosz

1235

Gdañsk, dnia 12 listopada 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1424-C/9/2001/I/JK
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
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Poz. 1235

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 wrzenia 2001 r.
KOMFORT OFFICE
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdyni
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191575695
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, którego wysokoæ zosta³a
uwzglêdniona przy ustalaniu stawek op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesjê w zakresie wytwarzania ciep³a z dnia 6
grudnia 2000 r. Nr WCC/ 943/1424/N/3/2000/RW, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r. Nr WCC/943A/
1424/W/3/2001/RW, w dniu 11 wrzenia 2001 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pón. zm.),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla
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pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa
oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego Xw uwzglêdniono przede wszystkim wzrost
cen paliwa gazowego oraz koszty amortyzacji posiadanego maj¹tku, a w szczególnoci kosztów amortyzacji
nowych róde³ ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego, w
myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 kwietnia 2003 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em
siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji
stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców
przed ich nieuzasadnionym poziomem.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego - za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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Otrzymuj¹:
1. Komfort Office Spó³ka z o. o.
ul. Plac Kaszubski 15 B/ 35
81-350 Gdynia
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 12 listopada 2001 r.
Nr OGD-820/1424-C/9/2001/I/JK
SPIS TRECI
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
Czêæ 5
Warunki stosowania stawek op³at
Czêæ 6
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at
Czêæ 1
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do
sieci ciep³owniczej, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (
Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz.
1053),
 wytwórca  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce
siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Komfort Office spó³ka z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Gdyni
ul. Plac Kaszubski 15B/35, zwane dalej Komfort Office,
 odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
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 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹ jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ i
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
dostarczane jest ciep³o.
U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
Opomiarowane ród³a ciep³a, dla których zamówiona
moc cieplna nie przekracza 1 MW:
 AK  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej 116 w Sopocie, w którym wytwarzane ciep³o
pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego,
 PK  ród³o ciep³a zlokalizowane przy Placu Kaszubskim 15 w Gdyni, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego,
Opomiarowane lokalne ród³a ciep³a:
 MA  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Ma³opolskiej 11/11A w Sopocie, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego,
 AZ  ród³o ciep³a zlokalizowane przy Alei Zwyciêstwa 195 w Gdyni, w którym wytwarzane ciep³o
pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego,
 WA  ród³o ciep³a zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 13 w Gdyni, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego.
Czêæ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Komfort Office prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wytwarzaniem ciep³a na podstawie udzielonej kon-
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cesji w zakresie wytwarzania ciep³a  z dnia 6 grudnia
2000 r. Nr WCC/943/1424/N/3/2000/RW, zmienionej decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r. Nr WCC/943A/1424/W/3/
2001/RW.
Czêæ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa W  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ró-

d³ach ciep³a; AK, PK, MA, AZ i WA, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
Czêæ 4
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1.Bazowe stawki op³at:

Stawka op³aty za ciep³o
Grupa Odbiorców
W

z³/GJ
Netto
39,34

Brutto*
47,99

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW
Netto
Brutto*
9 431,01
11 505,83

*) stawki op³at zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysokoci 22%.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia do
sieci odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych w oparciu o kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.)
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie on wy¿szy ni¿
koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 4.2.1.

Czêæ 6
Zasady wprowadzania zmian stawek op³at
6.1 Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2 Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at zawartych w
niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni przed dat¹ ich
obowi¹zywania.
Komfort Office Sp. z o.o.
R. Ciesielski
(Prokurent)
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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Czêæ 5
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) niedotrzymania przez Komfort Office standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Warszawa, dnia 13 listopada 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-820/999-A/10/2001/II/AS
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
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w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiêbiorstwa energetycznego p. n.
Relpol Centrum Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie,
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 011269742,
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
z³o¿onego w dniu 20 sierpnia 2001 r. (pismo bez znaku) o
zatwierdzenie taryfy dla ciep³a, uzupe³nianego w dniu 27
wrzenia 2001 r. (pismo bez znaku), 15 padziernika 2001 r.
(pismo bez znaku) oraz w dniu 5 listopada 2001 r. (pismo
bez znaku).
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo w pierwszym roku stosowania taryfy dzia³alnoci gospodarczej w miejscowoci:
a) Sztum (woj. pomorskie):
 w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci:
+4,32 %,
 w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci: -69,81 %,
b) Porêba (woj. l¹skie):
 w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci: 2,85 %,
 w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci: -70,04 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 kwietnia 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
1) wytwarzanie ciep³a: z dnia 15 marca 2000 r., Nr WCC/
843/999/W/3/2000/EG, zmienion¹ w dniu 9 sierpnia
2001 r., Nr WCC/843A/999/W/3/2001/ASA,
2) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a: z dnia 15 marca
2000 r., Nr PCC/899/999/W/3/2000/EG, zmienion¹ w
dniu 9 sierpnia 2001 r., Nr PCC/899A/999/W/3/2001/
ASA,
w dniu 20 sierpnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej usta-
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wy, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te
przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników.
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na wytwarzaniu oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w dwóch miastach (Sztum, Porêba) po³o¿onych
na terenie dwóch ró¿nych województw (odpowiednio,
pomorskiego i l¹skiego), dlatego te¿ w powy¿szym wniosku Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z prob¹ o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a dostarczanego do odbiorców w obu
tych miastach.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.)
oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z
dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w
dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy i porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§
12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których w mowa w
punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zosta³y przeze mnie
adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmian
warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy w
miejscowoci Sztum (woj. pomorskie) oraz w miejscowoci Porêba (woj. l¹skie), w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy; ich wysokoci uwzglêdniaj¹ ewolucyjne eliminowanie subsydiowania skronego wystêpuj¹cego w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania
taryfy i zosta³y uwzglêdnione w cenach i stawkach op³at
zawartych w tej taryfie. redni wzrost tych cen i stawek
op³at do cen i stawek op³at ostatnio stosowanych przez
Przedsiêbiorstwo wynosi 4,6%.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw ustali³em do dnia 30 kwietnia 2003 r., kieruj¹c siê
ochron¹ interesów odbiorców i w zwi¹zku z tym potrzeb¹ weryfikacji tych wielkoci po okresie ich obowi¹zywania w 2002 r.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw  w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Stosownie do postanowieñ art. 30 ust. 3 pkt 2 ustawy
 Prawo energetyczne Prezes URE kieruje do og³oszenia,
na koszt przedsiêbiorstwa energetycznego, we w³aciwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzêdowym
zatwierdzone taryfy dla ciep³a. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
terenie dwóch województw zaistnia³a koniecznoæ opublikowania taryfy zarówno w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego jak i Dzienniku Urzêdowym
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Województwa l¹skiego. Ze wzglêdu na powy¿sze koniecznym sta³o siê opracowanie taryfy dla ciep³a przez
Przedsiêbiorstwo w formie dwóch czêci stanowi¹cych
za³¹cznik do niniejszej decyzji, a mianowicie: czêci dotycz¹cej dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorstwa z
zakresu zaopatrzenia w ciep³o prowadzonej przez nie w
Sztumie, przeznaczonej do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, oraz czêci dotycz¹cej dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorstwa z zakresu
zaopatrzenia w ciep³o prowadzonej przez nie w Porêbie,
przeznaczonej do publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa l¹skiego.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - s¹du antymonopolowego, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art.
47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Oddzia³u Centralnego Urzêdu Regulacji Energetyki  ul. Canaletta 4,
00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3
pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa w
czêci dotycz¹cej dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorstwa z zakresu zaopatrzenia w ciep³o prowadzonej
przez nie w Sztumie zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, natomiast taryfa w czêci dotycz¹cej dzia³alnoci
gospodarczej Przedsiêbiorstwa z zakresu zaopatrzenia
w ciep³o prowadzonej przez nie Porêbie zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa l¹skiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa (w danej wy¿ej okrelonej czêci) mo¿e
zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14
dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym danego Województwa.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddzia³u Centralnego
Urzêdu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K. Gromczyñska
Otrzymuj¹:
1. Relpol Centrum Sp. z o.o.
ul. Bronis³awa Czecha 36
04-555 Warszawa
2. Wojewoda Pomorski
3. Wojewoda l¹ski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 13 listopada 2001 r.
Nr OGD-820/999-A/10/2001/II/AS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

SPIS TRECI
CZÊÆ OGÓLNA
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Podzia³ odbiorców na grupy
Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej oraz
zasady rozliczeñ za ciep³o
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
Podzia³ odbiorców na grupy
Wysokoæ cen i stawek op³at
CZÊÆ OGÓLNA

1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
Ustawa  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, Nr 158, poz. 1042
oraz z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162,
poz. 1126 z 1999r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i
Nr 110, poz. 1255 oraz 2000r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099).
Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053).
Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).
Dostawca  Relpol Centrum sp. z o. o w Warszawie
dostarczaj¹ca odbiorcy ciep³o na podstawie umowy
sprzeda¿y lub umowy o wiadczenie us³ug przesy³owych zawartej z odbiorc¹.
Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o od
sprzedawcy na podstawie umowy.
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego
do sieci ciep³owniczej albo zainstalowane w obiekcie
urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a,
które zasilaj¹ instalacjê odbiorcz¹ w tym obiekcie.
Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o
ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego.
Wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia i insta-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2584 

lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczonego z sieci ciep³owniczej oraz
regulacji iloci ciep³a dostarczonego do instalacji odbiorczych.
Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹
po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿
jeden obiekt.
Indywidualny wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym
jest po³¹czona instalacja odbiorcza obs³uguj¹ca tylko
jeden obiekt.
Instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiektach.
Obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹
podstawê dla obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a
Zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewniania prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
Okres rozliczeniowy  okrelony w taryfie lub umowie
sta³y przedzia³ czasowy pomiêdzy dwoma kolejnymi
odczytami wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego.
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
Relpol Centrum Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Warszawie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z wytwarzaniem, przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a oraz eksploatacj¹ wêz³ów cieplnych w budynkach mieszkalnych, us³ugowych, u¿ytecznoci publicznej oraz przemys³owych na terenie miast: Sztum
w województwie Pomorskim i Porêba w województwie
l¹skim.
Na prowadzon¹ dzia³alnoæ Relpol Centrum sp. z o. o.
w Warszawie posiada nastêpuj¹ce koncesje: na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/843/999/W/3/2000/EG z dnia
15 marca 2000 r., zmieniona decyzj¹ WCC/843A/999/
W/3/2001/ASA z dnia 9 sierpnia 2001 r.
Na przesy³ i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/899/999/W/3/
2000/EG z dnia 15 marca 2000r., zmieniona Decyzj¹
PCC/899A/999/W/3/2001/ASA z dnia 9 sierpnia 2001 r.
3. Podzia³ odbiorców na grupy.
Podzia³u odbiorców na grupy ujête w czêci szczegó³owej taryfy dokonano zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia
taryfowego.
Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe wszystkich grup instalowane s¹ w obiektach.
4. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej oraz
zasady rozliczeñ za ciep³o.
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4.1.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej:
a) w przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej
nowych odbiorców stawki op³at za przy³¹czenie do
sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz czynników
produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.).
b) w razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie, jest koszt prac projektowych i budowlanomonta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt a.
4.2.Szczegó³owe zasady rozliczeñ za ciep³o.
Op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  stanowi iloczyn
mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê i ceny za
zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców;
op³ata ta jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych,
Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn iloci
dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i
ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej
na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia jego ubytków w instalacjach
odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci
ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym
miesi¹cu , w którym dostarczono nonik ciep³a.
Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i stawki op³aty abonamentowej.
Op³ata ta pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana faktura.
Op³ata sta³a za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn
mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest pobierana w 12
ratach miesiêcznych.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego i stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców; op³ata ta jest
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
5. Zasady ustalania cen i stawek op³at.
Ceny i stawki op³at przedstawione w czêci szczegó³owej taryfy zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie i rozporz¹dzeniu taryfowym.
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6. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
6.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at ustalono dla standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
6.2.Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy.
W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
§ 37-§ 45 rozporz¹dzenia taryfowego.
6.3.Zakres wiadczonych us³ug dla poszczególnych odbiorców.
Zakres wiadczonych us³ug i standardy jakociowe
obs³ugi odbiorców okrelony jest w umowie sprzeda¿y ciep³a i umowie o wiadczenie us³ug przesy³owych
7. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at.
Wprowadzenie zmiany cen i stawek op³at nastêpuje
zgodnie z rozporz¹dzeniem taryfowym.

Odbiorcy bêd¹ powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeñ nowych cen i stawek op³at na pimie, co najmniej na 14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury.
CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
Podzia³ odbiorców na grupy oraz ceny
i stawki op³at Ciep³owni w Sztumie
S1  Odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie, wytworzonego w Ciep³owni w Sztumie, przy³¹czeni bezporednio
do ród³a ciep³a.
S2  Odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie, wytworzonego w Ciep³owni w Sztumie, przy³¹czeni do sieci i pobieraj¹cy ciep³o z wêz³ów cieplnych bêd¹cych w³asnoci¹ odbiorcy.
S3  Odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie, wytworzonego w Ciep³owni w Sztumie, przy³¹czeni do sieci i pobieraj¹cy ciep³o z indywidualnych wêz³ów cieplnych bêd¹cych w³asnoci¹ i w eksploatacji dostawcy.
S4  Odbiorcy ciep³a zawartego w wodzie, wytworzonego w Ciep³owni w Sztumie, przy³¹czeni do sieci i pobieraj¹cy ciep³o z grupowych wêz³ów cieplnych wraz zewnêtrznymi instalacjami bêd¹cych w³asnoci¹ i w eksploatacji dostawcy.

Ceny i stawki op³at Ciep³owni w Sztumie

Indeks grupy odbiorców

Jednostka
miary

Cena i stawka op³at
z podatkiem VAT

Cena i stawka op³at
bez podatku VAT

Cena za ciep³o
S1, S2, S3, S4
Cena za moc zamówion¹

z³/GJ

26,67

21,86

S1, S2, S3, S4

z³/MW/m-c
z³/MW/rok

6 649,16
79 789,92

5 450,13
65 401,57

18,63

15,27

12,09
145,08

9,91
118,92

558,78
6 705,40
679,00
8 148,05
781,92
9 383,01

458,02
5 496,23
556,56
6 678,73
640,92
7 690,99

2,62
3,34
3,26

2,15
2,74
2,67

Cena za nonik
S1, S2, S3, S4
z³/m3
Stawki op³aty abonamentowej
z³z³/pkt pom/m-c
Grupy S2, S3, S4
z³z³/pkt pom/rok
Stawki op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe
z³/MW/m-c
S2
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
S3
z³/MW/rok
z³/MW/m-c
S4
z³/MW/rok
Stawki op³at zmiennych za us³ugi przesy³owe
S2
z³/GJ
S3
z³/GJ
S4
z³/GJ
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Gdañsk, dnia 14 listopada 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/713-A/10/I/2001/AP
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Zak³adów P³yt Pilniowych Czarna Woda
Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Czarnej Wodzie
posiadaj¹cych statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 000123010
zwanych w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem"
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, którego wysokoæ zosta³a
uwzglêdniona przy ustalaniu cen zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w punkcie 2  do dnia 31
lipca 2003 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesjê w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/740/713/U/OWA/99/
TK/AR z dnia 25 stycznia 1999 r., zmienion¹ decyzj¹
Nr WCC /740A/713/W/3/2000/MJ z dnia 17 lutego
2000 r.,
w dniu 31 sierpnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),

zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw,
o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy
efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynnika korekcyjnego Xw uwzglêdniono przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów paliwa, kosztów amortyzacji, kosztów
energii elektrycznej oraz kosztów finansowych zwi¹zanych
ze sp³at¹ odsetek od kredytów zaci¹gniêtych na sfinansowanie przedsiêwziêæ modernizacyjnych w zakresie
wytwarzania ciep³a.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c
okres stosowania taryfy do dnia 31 lipca 2003 r., tj. na
okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen, z uwagi na
ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym
poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego - za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ady P³yt Pilniowych Czarna Woda S.A.
ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
NR OGD-820/713-A/10/I/2001/AP
z dnia 14 listopada 2001 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.1.U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
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1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em.
(Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Zak³ady P³yt
Pilniowych CZARNA WODA S.A. w Czarnej
Wodzie, zwane dalej ZPP,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji
ciep³a ze ród³a ciep³¹ do obiektów, nale¿¹ce do
przedsiêbiorstwa energetycznego,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
1.2.U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 ród³o ciep³a  ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie ZPP w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 10,
w którym wytwarzane ciep³o pochodzi z przetwarzania mia³u wêglowego.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
ZPP prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonej koncesji w
zakresie wytwarzania ciep³a Nr WCC/740/713/U/OWA/99/
TK/AR z dnia 25 stycznia 1999 r., zmienionej decyzj¹
Nr WCC/740A/713/W/3/2000/MJ z dnia 17 lutego 2000 r.

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa OP  odbiorcy, którym ciep³o wytworzone w ródle ciep³a w postaci pary wodnej, dostarczane jest do
obiektów odbiorcy bezporednio ze ród³a ciep³a.
Grupa OW  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w
ródle ciep³a w postaci pary i przetworzone w gor¹c¹
wodê, dostarczane jest do obiektów odbiorcy bezporednio ze ród³a ciep³a lub dostarczane jest do sieci ciep³owniczej odbiorcy.

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen

J.m.

Netto

Brutto *

z³/MW
z³/MW

25 197,48
2 099,79

30 740,92
2 561,74

Cena ciep³a

z³/GJ

9,73

11,87

Cena nonika ciep³a

z³/m3

7,63

9,30

Grupa OW

J.m.

Netto

Brutto *

z³/MW
z³/MW

30 181,44
2 515,12

36 821,36
3 068,44

Cena ciep³a

z³/GJ

12,65

15,43

Cena nonika ciep³a

z³/m3

7,63

9,30

Grupa OP
Cena
za zamówion¹
moc ciepln¹

Cena
za zamówion¹
moc ciepln¹

op³ata roczna
rata miesiêczna

op³ata roczna
rata miesiêczna

*naliczono podatek VAT w wysokoci 22%.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny s¹ stosowane przy
zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZPP standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen
6.1.Ceny okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ
mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie, co najmniej 14 dni
przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Cz³onek Zarz¹du
Z-ca Dyrektora
d/s. Technicznych
i Produkcji
P. Baczyñski

Prezes Zarz¹du
Dyrektor
B. Pestka

 2589 

Poz. 1238, 1239

1238
UCHWA£A Nr XXXVIII/316/01
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 136, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681) Rada Gminy
w Starogardzie Gdañskim uchwala,co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r.
opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 35 z dnia 18
padziernika 2001 r. pod poz. 573 obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ za 1 kwintal do kwoty 35,00 z³ za 1 kwintal ¿yta.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/230/00 Rady Gminy z dnia
20 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

1239
UCHWA£A Nr XXXVIII/317/01
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
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Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr
132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315), Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 z³.
2. Od budynków letniskowych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  4,70 z³.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) trwale zwi¹zanych z gruntem
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,50 z³
b) nie zwi¹zanych z gruntem
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) letniskowych  0,08 z³,
b) pozosta³ych  0,08 z³.
5. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,06 z³.
6. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni 3,28 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  14,50 z³.
2. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
7,84 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni gruntów  0,55 z³.
4. Od budowli  2% ich wartoci.
§3
Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci dla
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena 
typu kowalstwo i rymarstwo od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  9,00 z³.
§4
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci mienie komunalne Gminy
Wiejskiej Starogard Gdañski za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.
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II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

§ 15

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002r. i
podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 rok.

Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci 37,19 z³.
§6
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku do kasy
Urzêdu Gminy w Starogardzie Gd. lub do so³tysa.
§7
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od posiadania psów osoby utrzymuj¹ce psy
do pilnowania nieruchomoci  po jednym na ka¿d¹ nieruchomoæ.
III. OP£ATY LOKALNE
§8
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, je¿eli czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz
wynikaj¹ z odrêbnych przepisów, w ten sposób, ¿e:
1) za sporz¹dzenie testamentu w wysokoci  100,00 z³,
2) za uzgodnienie wjazdu na nieruchomoæ z drogi
gminnej w wysokoci  50,00 z³,
3) za uzgodnienie przy³¹cza do wodoci¹gu gminnego
lub kanalizacji w wysokoci  50,00 z³,
4) za inne uzgodnienia dotycz¹ce kolizji inwestycyjnych
z nieruchomociami lub urz¹dzeniami bêd¹cymi w³asnoci¹ komunaln¹ w wysokoci  70,00 z³,
5) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci  122,00 z³,
6) za dokonanie zmiany wpisu w dzia³alnoci  61,00 z³.
§9
1. Ustala siê stawki dziennej op³aty targowej w nastêpuj¹cy sposób za handel:
1) z samochodu ciê¿arowego w wysokoci  32 z³,
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy kempingowej w wysokoci  25 z³,
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu w
wysokoci  20 z³,
4) z kosza, rêki, wozu konnego lub ci¹gnika itp. w wysokoci  14 z³.
§ 10
Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy w Starogardzie
Gdañskim.
§ 11
Ustala siê prowizjê dla inkasenta w wysokoci 30% zainkasowanej op³aty targowej.
§ 12
Op³aty wymienione w § 11 niniejszej uchwa³y stosuje
siê odpowiednio w miejscach handlu.
§ 13
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/231/00 z dnia 20 grudnia
2000 r.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Starogard Gdañski.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
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UCHWA£A Nr XXXVIII/318/01
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126
oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz.
31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994
r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz.
715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999
r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.
1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy
w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.200 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej i wy¿szej 12 ton (niezale¿nie od
liczby osi i rodzaju zawieszenia  2.140 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  1.400 z³,
b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.400 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.400 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (niezale¿nie
od liczby osi i rodzaju zawieszenia)
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.770 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.210 z³,
5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton ( z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez
podatnika podatku rolnego)  500 z³,

Poz. 1240

 2591 

6) od przyczep i naczep ( z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego) które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia)
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.120 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.500 z³,
7) od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000 z³.
II. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1 i 3 wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych, stawki podatku okrela siê w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.100 z³,
2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  1.200 z³,
b) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.200 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.200 z³,
3) od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  600 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  900 z³.
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§2

III. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1. rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do
potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu
Gminy i stanowi¹ce ich w³asnoæ.
2. rodki transportowe bêd¹ce we w³adaniu jednostek
stra¿y po¿arnej, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
IV. Zwolnienia o których mowa w § 2, nie obejmuj¹ rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
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