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1372
UCHWA£A Nr XXVII/213/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego w 2002 r.
Na podstawie 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, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) i art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (t.j. z
1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z pó¿n. zm.) oraz art. 4 ust.
1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pó¿n. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Choczewo w 2002 r.  z og³oszonego poziomu 37,19 z³ za
kwintal Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. (M.P Nr 35, poz. 573)
do poziomu 35,00 z³/q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Choczewo.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Nr XX/145/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie obni¿enia stawki w 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1373
UCHWA£A Nr XXVII/214/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Choczewo w 2002 r.
Na podstawie 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, Nr

95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 5 ust.1 i art.
7 ust. 1 pkt1 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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375), § 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 w sprawie
okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.
1375) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z
pó¿n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,49 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna 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 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  16,00 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 lub ich czêci wykorzystanych na inne cele ni¿ wymienione w punkcie 1-3
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5.62 z³,
 budynki gospodarcze  3,00 z³,
5) od budowli od ich wartoci ustalonej na podst. art.
4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych  2%,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi, od 1
m2 powierzchni  0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 XII.1984 r. o podatku rolnym
wykorzystywanych na cele rolnicze (od 1 m2 powierzchni)  0,05 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) 0,09 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i grunty lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy (skomunalizowane) zajête na potrzeby organów administracji i samorz¹du terytorialnego,
2) budynki, budowle i grunty lub ich czêci zajête na
potrzeby jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿e-
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towych Gminy Choczewo, za wyj¹tkiem oddanych w
zarz¹d, posiadanie zale¿ne, dzier¿awê lub bezumownie osobom i jednostkom innym, w szczególnoci prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w/w nieruchomociach.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na okres
jednego roku podatkowego osoby fizyczne, które po
raz pierwszy rozpoczê³y dzia³alnoæ us³ugowo-produkcyjn¹, pod warunkiem prowadzenia tej dzia³alnoci
przez okres minimum trzech lat.
§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,50 z³ od osób doros³ych oraz 0,80 z³ od m³odzie¿y
szkolnej  przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, lub turystycznych w miejscowociach Choczewo, Lubiatowo, Kopalino i Sasino z przysió³kami.
§2
Poboru op³aty dokonuje siê bez wzglêdu na porê roku.
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Choczewie.
§4

Op³aty miejscowej nie pobiera siê:
 od dzieci do lat 7.
§4

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Nr XX/144/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. dotycz¹ca wysokoci podatku od nieruchomoci
w gminie Choczewo w 2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

Op³atê miejscow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
§5
1. Na inkasentów op³aty miejscowej, zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami
us³ugowymi, w których przebywaj¹ czasowo osoby
podlegaj¹ce op³acie oraz So³tysów So³ectw w w/w
miejscowociach.
2. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 10% pobranych op³at, p³atne po przed³o¿eniu rozliczenia.
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§6

UCHWA£A Nr XXVII/215/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Choczewie.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej w gminie Choczewo, terminu p³atnoci i sposobu
jej poboru

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Nr XX/148/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie zmiany oraz uchwa³a Rady Gminy w
Choczewie Nr X/78/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia stawek dziennych op³aty miejscowej i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.

Na podstawie 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, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 17 i art. 19
pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) § 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) oraz art. 4 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón.zm) uchwala
siê, co nastêpuje:

§7

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1375
UCHWA£A Nr XXVII/216/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy Choczewo.
Na podstawie 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1375, 1376
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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) i art. 10 ust. 1 i 2,
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1371 i poz. 1375) art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000
r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 122, poz. 1315) oraz art. 4 i art. 13 ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Choczewie ustala stawki podatku od
rodków transportowych wed³ug za³¹czonego do uchwa³y za³¹cznika.
§2
Zwalania siê z obowi¹zku uiszczania podatku od rodków transportowych nastêpuj¹ce pojazdy:
 pojazdy specjalne bêd¹ce w posiadaniu jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej,
 pojazdy bêd¹ce w posiadaniu jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy Choczewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/216/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r
Podatek od jednego rodka transportowego wynosi
rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1000,00 z³
d) od 12 ton
1800,00 z³
2) 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 12 ton
1100,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1300,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
1800,00 z³
3) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1100,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1500,00 z³
4) od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
900,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1100,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
1400,00 z³
5) od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton
 1400,00 z³
6) od pozosta³ych naczep
 1100,00 z³

1376
UCHWA£A Nr XXVII/217/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie 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, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 19 pkt 1 lit.c
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz.
1375), § 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) oraz art. 4 i art.
13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718 z pón.zm) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
1) za wydanie wypisu z wyrysem z obowi¹zuj¹cego
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choczewo  180,00 z³,
2) za wydanie opinii dotycz¹cej zgodnoci proponowanego podzia³u nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego  180,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ pobiera siê:
1) w drodze inkasa przez inkasenta,
2) w drodze wp³aty na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Choczewie.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
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uchwa³a Rady Gminy Nr XX/149/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za
wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choczewo, uchwa³a
Rady Gminy Nr XX/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w
sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za wpis i zmianê we wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

§5

1. Inkasentami podatku od posiadania psów, zobowi¹zanych do jego poboru s¹ So³tysi So³ectw Gminy Choczewo.
2. Za pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanego podatku i p³atne jest w terminie okrelonym w odrêbnej umowie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Choczewo.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1377
UCHWA£A Nr XXVII/218/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo w 2002 r.
Na podstawie 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, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 19 pkt 1 lit.c
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i poz.
1375), § 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) oraz art. 4 i art.
13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718 z pón.zm) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki rocznej podatku od posiadania psa w gminie Choczewo w wysokoci 30,00 z³ za
ka¿dego psa, w przypadku nabycia psa po 30 czerwca w
kwocie 15,00 z³.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 31 marca
lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
§3
Podatek od posiadania psów pobierany jest:
a) w drodze indywidualnej wp³aty dokonywanej bezporednio na rachunek bankowy Urzêdu Gminy,
b) w drodze inkasa.

§5

§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Gminy Nr XX/146/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. dotycz¹ca obni¿enia stawki podatku w 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1378
UCHWA£A Nr XXVII/219/2001
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na
terenie gminy Choczewo.
Na podstawie 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, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 15 i art. 19
pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) oraz § 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) oraz art. 4
i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowiskach w rozumieniu § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y po³o¿onych na terenie Gminy Choczewo:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) ustala siê dzienne stawki na targowiskach, placach
handlowych, mini targowiskach i wszelkich innych
miejscach w których prowadzony jest handel w zale¿noci od formy sprzeda¿y wg tabeli:

L.p.

1

2

3

4

Forma sprzeda¿y
przy sprzeda¿y z
rêki,kosza, skrzynki,
wózków, wiader, z ziemi
itp.
przy sprzeda¿y z ³aw
i sto³ów
przy sprzeda¿y ze stoisk,
straganów, tzw. szczêk
oraz przyczep do
samochodów osobowych
z pojazdów samochodowych

Poz. 1378, 1379
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Podstawa
wymiaru

Stawka
dzienna

za 1 m2
powierzchni

3 z³

2

za 1 m
powierzchni

5 z³

od 1 sztuki

15 z³

od 1 sztuki

20 z³

2) ustala siê miesiêczn¹ stawkê przy handlu obwonym
po terenie Gminy Choczewo 100,00 z³.
Objanienia pojêæ w tabeli:
1) op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty
m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿,
2) op³ata dzienna  w dniu sprzeda¿y w godz. otwarcia,
3) stragan  rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urz¹dzonego punktu sprzeda¿y
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê na targowiskach i innych
miejscach, w których prowadzona jest sprzeda¿, od
osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach z wyj¹tkiem
tych osób i jednostek, które s¹ podatnikami podatku
od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami lub
obiektami budowlanymi nie z³¹czonymi trwale z gruntem po³o¿onym na targowisku.
2. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹
wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel,w
szczególnoci z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych,
przyczep, pojazdów samochodowych a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§3
Op³atê targow¹ pobiera siê w drodze inkasa poprzez
wniesienie stosownej op³aty do inkasentów którymi s¹
osoby kieruj¹ce targowiskami, pensjonatami, domami
wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami
biwakowymi albo podobnymi obiektami wokó³ których
mo¿e byæ prowadzona sprzeda¿, So³tysi So³ectw gminy
Choczewo .oraz pracownik UG Choczewo.
§4
Za pobór op³aty targowej w drodze inkasa przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty, p³atne po dokonaniu rozliczenia i terminie ustalonym
w odrêbnej umowie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Choczewo.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1379
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 26 listopada 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdañskim w okrêgu wyborczym
Nr 11 przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 25 listopada 2001 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim w okrêgu wyborczym Nr 11.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim w okrêgu wyborczym Nr
11 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Gdañskim w okrêgu wyborczym Nr
11 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a
1160, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 217 wyborców, co stanowi 18,7% uprawnionych
do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Dworze Gdañskim potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od
1 obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych
na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 11 w którym wybierano 1 radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
215
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Komitet Wyborczy Osiedle Mieszkaniowe w Kmiecinie
69
1) ZAKRZEWSKI Stanis³aw
69
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Gra¿yny Porzuczek 84
1) PORZUCZEK Gra¿yna
84
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
29
1) KOZ£OWSKI Eugeniusz
29
Lista nr 4  Komitet Wyborczy Bogdana S³odkowskiego
33

Poz. 1379, 1380, 1381, 1382
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1) S£ODKOWSKI Bogdan

33

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ PORZUCZEK Gra¿yna z listy Nr 2  Komitet Wyborczy Gra¿yny Porzuczek.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

1380
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 26 listopada 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 7
1. Na dzieñ 25 listopada 2001 r. zosta³y zarz¹dzone wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Lubichowo w okrêgu wyborczym Nr 7.
2. Wybory odby³y siê.
3. G³osowania nie przeprowadzono z uwagi na zarejestrowanie jednego kandydata na radnego.
4. Gminna Komisja Wyborcza w Lubichowie w dniu 25
listopada 2001 r. sporz¹dzi³a protokó³ z obsadzenia
mandatu radnego bez g³osowania i za wybranego na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 7 uzna³a zarejestrowanego kandydata SZCZECHA Jacka z listy Komitetu
Wyborczego Przysz³oæ.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

1381
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 26 listopada 2001 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w Smo³dzinie w okrêgu wyborczym Nr 1, Nr 2, Nr 5 i
Nr 9 przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2001 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 18 listopada 2001 r. na obszarze województwa
pomorskiego przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Gminy w Smo³dzinie licz¹cej do 20 tysiêcy
mieszkañców.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Smo³dzinie w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 2 radnych,
w okrêgu Nr 2, Nr 5 i Nr 9 po jednym radnym.
W okrêgu wyborczym Nr 2, Nr 5 i Nr 9 nie przeprowadzono g³osowania, poniewa¿ zosta³ zarejestrowany
tylko jeden kandydat na radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Smo³dzinie, w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba uprawnionych
do g³osowania wynosi³a 790. W g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 30 wyborców, co stanowi
3,79% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Smo³dzinie potwierdzi-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 obwodowej
komisji wyborczej . Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym Nr 1 i uwzglêdniaj¹c liczbê g³osów wa¿nych w okrêgu wyborczym oraz g³osów wa¿nych oddanych na listê kandydatów i kandydatów z tej listy ustali³a
nastêpuj¹ce wyniki wyborów.
Okrêg wyborczy Nr 1
w którym wybierano dwóch radnych
Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
1. G³osów wa¿nych oddano
44
2. Na listê kandydatów i kandydatów z tej listy oddano
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1 KOMITET WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW
44
1) SZCZEKAREWICZ Jerzy
27
2) GOLEÑ Janusz
17
Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzymali i zostali
wybrani radnymi:
1) Szczekarewicz Jerzy
z listy Nr 1 KOMITET WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW
2) Goleñ Janusz
z listy Nr 1 KOMITET WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW
Okrêg wyborczy Nr 2
w którym wybierano jednego radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowania nie przeprowadzono.
Radnym zosta³ Szczepaniak Andrzej z listy Nr 1 KOMITET WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW.
Okrêg wyborczy Nr 5
w którym wybierano jednego radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowania nie przeprowadzono.
Radn¹ zosta³a Zbytniewska Maria z listy Nr 1 KOMITET
WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW.
Okrêg wyborczy Nr 9
w którym wybierano jednego radnego
Wybory odby³y siê.
G³osowania nie przeprowadzono.
Radnym zosta³ Wolski Krzysztof z listy Nr 1 KOMITET
WYBORCZY BEZ PODZIA£ÓW.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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UCHWA£A Nr XXVI/41/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
Na podstawie art. 33 ust. 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,
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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) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Lichnowach stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/60/
2000 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2000 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 ust. 1:
 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przestrzennej i organizacji robót publicznych
 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony rodowiska,
kultury i sportu.
2) w § 11 w pkt 3:
 ppkt b otrzymuje brzmienie:
Stanowiskiem ds. gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej, przestrzennej i organizacji robót
publicznych
 ppkt e otrzymuje brzmienie:
Stanowiskiem ds. rolnictwa, ochrony rodowiska, kultury i sportu:
 po pkt 9 dodaje siê pkt 10, 11 i 12 w brzmieniu:
10. Odpowiada za realizacjê przepisów bhp w
Urzêdzie Gminy.
11. Odpowiada za realizacjê przepisów p.po¿. w
Urzêdzie Gminy.
12. W zakresie obrony cywilnej:
 przygotowanie ludnoci i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadañ w ramach powszechnego obowi¹zku obrony okrelonych w ustawach;
 nak³adanie obowi¹zkowych wiadczeñ w
ramach powszechnej samoobrony ludnoci;
 organizowanie wykonania przez jednostki
organizacyjne gminy zadañ szczegó³owych
oraz trybu ich realizacji;
 uwzglêdnianie postulatów dotycz¹cych si³
zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upowa¿nione przez Ministra Obrony Narodowej lub
organy obrony cywilnej;
 tworzenie formacji obrony cywilnej;
 prowadzenie akcji ratowniczych w przypadku klêsk ¿ywio³owych i katastrof.
3) w § 16:
 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przestrzennej i organizacji robót publicznych;
 ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym;
 planowanie rozwoju gospodarczego;
 odpowiedzialnoæ za przygotowanie inwestycji i remontów kapitalnych oraz nadzór nad ich wykona-

niem i rozliczeniem;
 gospodarka komunalna i mieszkaniowa;
 utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów i placów;
 wspó³dzia³anie w PUP w Malborku oraz GOPS w
Lichnowach w zakresie polityki zatrudniania w ramach robót publicznych.
 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony rodowiska, kultury i sportu:
 wspó³dzia³anie ze s³u¿bami promuj¹cymi na rzecz
rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i lenych;
 opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
 zagospodarowywanie terenów rolnych i lenych;
 organizacja spisów rolnych oraz wspó³dzia³anie z
Urzêdem Statystycznym;
 wspó³dzia³anie z zarz¹dcami i dzier¿awcami obwodów ³owieckich w zakresie ochrony zwierzyny znajduj¹cej siê na terenie gminy;
 wspó³praca ze Spó³k¹ Wodn¹ i Starostwem Powiatowym w zakresie konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych;
 zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany sprzêtu,
rodków i umundurowania formacji obrony cywilnej;
 prowadzenie magazynu robót publicznych i obrony
cywilnej wraz z wymagan¹ dokumentacj¹;
 ochrona rodowiska, ochrona przyrody oraz estetyka gminy;
 opracowanie planu imprez kulturalnych i sportowo
 rekreacyjnych oraz nadzór nad jego realizacj¹;
 wspó³praca ze szko³ami, OSP i dzia³aj¹cymi na terenie gminy stowarzyszeniami w zakresie organizacji
imprez kulturalnych i sportowo  rekreacyjnych;
 sprawowanie opieki nad zabytkami, miejscami walki i mêczeñstwa oraz izbami pamiêci narodowej;
 przygotowanie rocznic i uroczystoci pañstwowych;
 wspó³praca z organizacjami rolników w zakresie organizacji do¿ynek gminnych.
4) w § 60:
 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, przestrzennej i organizacji robót publicznych
 GK;
 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony rodowiska, kultury i sportu  ROK.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XII/2/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza
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UCHWA£A Nr XXXIV/355/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodkow transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach i optatach 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. 197 i Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375) art. 40 i
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. z
1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997 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. 1026, z 2000 r. Nr 2ó, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971);art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszezalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1 200 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1 540 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1 760 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1600 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2 100 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 mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1 800 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 600 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  2 100 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2 000 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2 200 z³.
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4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stsowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszezalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1 200 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton -1300 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1 400 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1 600 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 700 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 760 z³.
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stsowania 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1678 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1678 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 760 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  440 z³.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  736 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  736 z³,
 o liczbie osi  trzy  816 z³.
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  530 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1 118 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1118 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 109 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 760 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 2000 r. stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  540 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  810 z³,
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1 080 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1080 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1 170 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1 260 zl,
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  396 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1 170 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 584 z³.
2. Dla pojazdów okrelonych w § I pkt I, 4, 7 i 10 wyposaonych w katalizatory stawki podatku zminiejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  540 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  810 z³,
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1 080 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stsowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1 080 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1 170 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1 260 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1 170 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1584 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§4
Traci moc § 4 uchwa³y Nr XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w
sprawie podatków i op³at lokalnych z dniem 31 grudnia
2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XXXIV/356/ 2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. opodatkach 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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375); art. 40 i 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, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497); art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr
62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci za 1 m2  0,46 z³;
2. Od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej za 1 m2  16,00 z³;
3. Od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m2  7,80 z³;
4. Od powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
za 1 m2:
1) gospodarczych i wiat z wyj¹tkiem zajêtych na cele
dzia³alnoci gospodarczej  3,60 z³;
2) gara¿y  5,10 z³;
3) lub ich czêci wykorzystywanych na dzia³alnoæ
roln¹, a nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw
rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z
1993 r. ze zm.)  3,00 z³;
4) innych  5,60 z³;
5. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 2 oraz art. 4, ust. 4-6 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych.
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi za 1 m2  0,58 z³.
7. Od gruntów:
1) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi-
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sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (t.j.: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r.
Nr 1, poz. 3) wykorzystywanych na cele rolnicze za 1 m2
 0,04 z³;
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha  2,90 z³;
3) pozosta³ych za 1 m2  0,08 z³.
§2
Ustala siê wzory: Wykazu nieruchomoci (dla osób
fizycznych) stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* oraz Deklaracji w
sprawie podatku od nieruchomoci na 2002 r. stanowi¹cej za³¹cznik nr 2* niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§4
Traci moc § 1 i 2 uchwa³y Nr XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w
sprawie podatków i op³at lokalnych z dniem 31 grudnia
2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XXXIV/357/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych
na 2002 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 19 pkt 3
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371 i
poz. 1375); art. 40 i 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, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971); art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na muzea,
biblioteki publiczne i placówki kulturalne z wyj¹tkiem
wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
2) budynki lub ich czêci oraz grunty bêd¹ce we w³adaniu stowarzyszeñ, fundacji, agencji z wyj¹tkiem
wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
3) budynki lub ich czêci oraz grunty, bêd¹ce w trwa³ym zarz¹dzie Zarz¹du Budynkami Mieszkalnymi, z
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz gruntów
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej;
4) budynki lub ich czêci oraz grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Miejskiej bêd¹ce we w³adaniu jednostek i zak³adów bud¿etowych oraz gospodarstw pomocniczych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej;
5) budynki lub ich czêci oraz grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Miejskiej z wy³¹czeniem budynków lub
ich czêci oraz gruntów oddanych w zarz¹d lub we
w³adanie innym osobom fizycznym i prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj¹cym osobowoci prawnej.
2. Podatnicy objêci zwolnieniami okrelonymi w ust. 1
zobowi¹zani s¹ do wykazania tych zwolnieñ w deklaracji podatkowej albo w wykazie nieruchomoci.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce
w³asnoci¹ Gminy Miejskiej, jednostek i zak³adów bud¿etowych oraz gospodarstw pomocniczych finansowanych
z bud¿etu miasta, z wyj¹tkiem wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej oraz wymienionych
w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Zwalnia siê z op³aty targowej dzieci i m³odzie¿ szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w przypadku sprzeda¿y podrêczników szkolnych.
§4
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej osoby, których
stan ubóstwa jest niew¹tpliwie znany organowi maj¹cemu za³atwiæ podanie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§6
Trac¹ moc § 3, 5, 10 ust. 1, § 15, 16, 17, 18 i 19 uchwa³y
Nr XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych z dniem 31 grdunia 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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§4

UCHWA£A Nr XXXIV/358/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 listopada 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta w zakresie ich w³aciwoci.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok.

Traci moc § 6 i 7 uchwa³y Nr XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w
sprawie podatków i op³at lokalnych z dniem 31 grudnia
2001 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
opodatkach 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375); art. 40 i 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, Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971); art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci  32 z³ od jednego psa.
§2
1. Podatek, o którym mowa w § 1, p³atny jest w dwóch
równych ratach: do 15 lutego i do 15 sierpnia roku
podatkowego.
2. Zg³oszenie  w formie owiadczenia  nale¿y z³o¿yæ
organowi podatkowemu w ci¹gu czternastu dni od dnia
wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych powstanie
obowi¹zku.
3. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
§3
1. Rada Miejska wyznacza Agencjê Wspierania Przedsiêbiorczoci w Starogardzie Gdañskim na inkasenta w
zakresie poboru oraz wp³aty inkasa na rachunek Urzêdu Miejskiego.
2. Za czynnoci wymienione w ust. 1 inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% pobranego
podatku.

§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

1387
UCHWA£A Nr XXXIV/359/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej i administracyjnej na 2002 rok.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
opodatkach 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371 i poz. 1375); art. 40 i 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, Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971); art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na targowisku przy al. Niepodleg³oci 2 w Starogardzie Gdañskim.

Przy sprzeda¿y

ze rodków transportu
1. 1) o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t
2) o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t

wtorek,
pi¹tek
i sobota

pozosta³e

18 z³
36 z³

10 z³
20 z³

op³aty
mieop³aty
siêczne
targowe
za
miewtorki,
siêczne
pi¹tki
i soboty
160 z³
320 z³

200 z³
400 z³
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2.

3.

4.
5.

ze sto³ów i wiat stanowi¹cych wyposa¿enie
targowiska - za jedno stanowisko
1) zadaszone ( stanowiska 1 - 16 )
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
2) zadaszone ( stanowiska 1 - 22 )
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
3) zadaszone pozosta³e
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
4) sto³y niezadaszone od 1 m2
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
5) sto³y niezadaszone powy¿ej 1 m2
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
w kategoriach sprzeda¿y nie wymienionych
w punktach 1 i 2 oraz z ziemi
1) do 5 m2
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
2) za ka¿dy kolejny m2
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
sprzeda¿ obnona
z rêki, koszyka, wiadra
dzia³alnoæ w zakresie ma³ej gastronomii
1) do 5 m2
2) powy¿ej 5 m2

32 z³
25 z³

18 z³
14 z³

280 z³
224 z³

350 z³
280 z³

22 z³
18 z³

12 z³
10 z³

196 z³
157 z³

245 z³
196 z³

19 z³
15 z³

11 z³
8 z³

168 z³
134 z³

210 z³
168 z³

6 z³
5 z³

4 z³
3 z³

56 z³
45 z³

70 z³
56 z³

13 z³
10 z³

7 z³
6 z³

112 z³
90 z³

140 z³
112 z³

6 z³
5 z³

4 z³
3 z³

56 z³
45 z³

70 z³
56 z³

2 z³
1 z³

1 z³
0,50 z³

9 z³
8 z³

11 z³
9 z³

3 z³

2 z³

24 z³

30 z³

13 z³
25 z³

13 z³
25 z³

-

-

§2
Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na targowisku zwierzêcym przy ul. Zielonej w Starogardzie Gdañskim.

Przy sprzeda¿y
za oferowan¹ sprzeda¿ p³odów rolnych oraz pozosta³ych
artyku³ów zwi¹zanych z rolnictwem ze rodków transportu
z samochodu osobowego, osobowego z przyczep¹,
furmanki i ci¹gnika z przyczep¹ o ³adownoci do 750 kg
1.
z samochodu o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5
tony i ci¹gnika z przyczep¹ o ³adownoci powy¿ej 750 kg
z samochodu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej
3,5 tony
dzia³alnoæ w zakresie ma³ej gastronomii
2.
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na innych
targowiskach ni¿ targowiska po³o¿one przy al. Niepodleg³oci 2 oraz ul. Zielonej:
1) Sprzeda¿ warzyw, owoców, kwiatów i artyku³ów
spo¿ywczych jednodniowa  15 z³,
miesiêczna  280 z³,
2) ma³a gastronomia z przyczepy jednodniowa  17 z³,
miesiêczna  335 z³,
3) sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych jednodniowa 
13 z³; miesiêczna  250 z³,

2.
3.
4.
5.

wtorek, pi¹tek

rezerwacja miesiêczna

13 z³

91 z³

21 z³

147 z³

27 z³

189 z³

13 z³

-

4) sprzeda¿ ze straganów przed sklepami jednodniowa  12 z³, miesiêczna  224 z³.
W przypadku handlu wiêcej ni¿ jednym asortymentem
wyszczególnionym w ust. 1 zastosowana bêdzie stawka dla artyku³u podlegaj¹cego wy¿szej op³acie.
Op³atê targow¹ w drodze inkasa pobiera Agencja Wspierania Przedsiêbiorczoci w Starogardzie Gdañskim.
Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
40% pobranego inkasa.
Upowa¿nia siê funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej do kontroli wniesionych op³at.
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§4
Okrela siê wysokoæ stawki op³aty administracyjnej za:
1. Uzgodnienie dokumentacji technicznych przez zespó³
pracowników Urzêdu Miejskiego w Starogardzie Gdañskim w kwocie:
1) 53,00 z³ od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej;
2) 106,00 z³ od osób prawnych.
2. Za wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od ka¿ej pe³nej
strony formatu A4 (przy czym zaczêt¹ stronê uwa¿a
siê za pe³n¹) dla celów budownictwa innego ni¿ mieszkaniowego:
1) jednobarwnych  32,00 z³;
2) kolorowych  64,00 z³.
3. Wydanie przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego bezterminowego zezwolenia na utrzymywanie jednego psa rasy uznanej za agresywn¹, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania
zezwoleñ na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 159, poz. 1051)  w wysokoci 110,00 z³.
4. Dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 120 z³.
5. Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 60 z³.
6. Op³atê administracyjn¹ nale¿y uiciæ przed dokonaniem
czynnoci okrelonych w ust. 1-5.
7. Rada Miejska wyznacza inkasentów op³aty administracyjnej  pracowników Wydzia³u Finansowego Urzêdu
Miejskiego  Celestynê Abramczyk i Ingrid Grabowsk¹
w zakresie poboru i wp³aty inkasa do kasy Urzêdu Miejskiego.
8. Za czynnoci wymienione w ust. 7 inkasentom przys³uguje wynagrodzenie w wysokci 1% pobranego inkasa.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu i Prezydentowi Miasta w zakresie ich w³aciwoci.
§7
Trac¹ moc § 9, 10 ust. 2 i 3, 11, 12, 13 i 14, uchwa³y Nr
XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z
dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych z dniem 31 grudnia 2001 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województw Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr XLI/598/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci oraz wzorów formularzy stosowanych w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art.
5 ust. 1, art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1, art. 7 ust. 2 i art. 7a 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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.
1371) 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 Miasta
Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Rumia:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
od 1 m2 pow. u¿yt.,
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:
 15,98 z³ od 1 m2 pow. u¿yt.,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ od 1 m2
pow. u¿yt.,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5.62 z³ od
1 m2 pow. u¿yt.,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej w 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¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³
za 1 m2 pow.,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 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) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,06 z³ od 1 m2 pow.,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha
pow.,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 pow.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci bêd¹ce w trwa³ym zarz¹dzie gminnych
zak³adów bud¿etowych;
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2) czêci nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ innych
podmiotów, wykorzystywane na dzia³alnoæ kulturaln¹ i sportow¹.
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy stosowane
przy ustalaniu zobowi¹zañ podatkowych z tytu³u podatku od nieruchomoci:
1) wykaz nieruchomoci dla osób fizycznych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1*,
2) deklaracja podatku od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek
organizacyjnych Lasów Pañstwowych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*,
3) korekta deklaracji podatku od nieruchomoci dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3*.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Rumi.
§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXX/304/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21
grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i
zwolnieñ podatku od nieruchomoci oraz formularzy stosowanych w tym podatku na terenie miasta Rumi.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XLI/599/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnyn (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. 10 ust. 1 i 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
* Za³¹czników Nr 1, 2 i 3 nie publikuje siê.
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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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Miasta Rumi uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Rumia:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
480.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
480.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 576.00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
600.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
600.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 720.00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
1000.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
1000.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 1200.00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton 2 124.00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton:
a) od ci¹gnika siod³owego przy nacisku na siod³o
ci¹gnika do 5 ton w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
1260.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
1260.00 z³
 od pozosta³ych pojazdów 1320.00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego przy nacisku na siod³o
ci¹gnika powy¿ej 5 ton:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
1320.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
1320.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 1380.00 z³,
c) od ci¹gnika balastowego:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
1320.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
1320.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 1380.00 z³.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie 1680.00 z³,
b) powy¿ej 36 ton 2208.00 z³.
5. Od przyczepy i naczepy, 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 pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku 480.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 516.00 z³.
6. Od przyczepy i naczepy (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 36 ton w³¹cznie 744.00 z³,
b) powy¿ej 36 ton 1020.00 z³.
7. Od autobusów, o zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
708.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
708.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 780.00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 od pojazdu wyprodukowanego po 1996 roku
1380.00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego do 1996 roku
w³¹cznie, wyposa¿onego w katalizator spalin
1380.00 z³,
 od pozosta³ych pojazdów 1440.00 z³.
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UCHWA£A Nr XLI/600/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów, terminów jego p³atnoci i sposobu jego poboru
na terenie gminy Rumia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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.
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.
1371) 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 Miasta
Rumi uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

1. Podstawê do zastosowania ni¿szej stawki podatku od
rodków transportowych od pojazdów samochodowych
wyposa¿onych w katalizator spalin stanowiæ bêdzie:
a) wpis 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 stacjê diagnostyczn¹ aktualizowane w ramach badañ technicznych.
2. W przypadku nie wykonania przegl¹du technicznego
(atestu) na urz¹dzenie wymienione w ust. 1 w ci¹gu
roku podatkowego, podatnik ma prawo op³acania podatku od rodków transportowych wed³ug ni¿szej stawki, je¿eli wed³ug stanu na pierwszy ustawowy termin
p³atnoci podatku atest taki posiada³.

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 37,00 z³,- za ka¿dego psa.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Rumi.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXX/305/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21
grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych na terenie miasta
Rumi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest z góry, bez
wezwania organu podatkowego do dnia 31 marca ka¿dego roku lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca, podatek od posiadania psów p³atny jest w po³owie wysokoci stawki obowi¹zuj¹cej w danym roku.
§3
1. Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze
inkasa.
2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.
§4
Okrela siê inkasentów podatku od posiadania psów,
upowa¿nionych do jego poboru:
1) Administracja Budynków Komunalnych;
2) Spó³dzielnia Mieszkaniowa JANOWO;
3) Wejherowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa;
§5
Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasenta wynosi 10%
kwoty pobranego podatku i p³atne jest w terminie 14 dni
po przedstawieniu rozliczenia przyjêtych wp³at.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Rumi.
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Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXX/306/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21
grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od posiadania psów, terminów jego p³atnoci i
sposobu jego poboru na terenie miasta Rumi.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XLI/601/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia zasad
prowadzenia obwonej i obnonej dzia³alnoci handlowej w miecie Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
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poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art.
15 i art. 19 pkt 1a 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 3a 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 Miejska Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia
28 grudnia 1995 r. w sprawie okrelenia zasad prowadzenia obwonej i obnonej dzia³alnoci handlowej w
miecie Rumi, wyznaczenia miejsc na targowiska oraz
ustalenia op³aty targowej i zasad jej pobierania zmienionej uchwa³¹ Nr XXIX/242/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia
29 sierpnia 1996 r. uchwa³¹ Nr XLII/345/97 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 26 czerwca 1997 r., uchwa³¹ nr XLVIII/411/97
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1997 r., uchwa³¹
Nr LII/462/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 1998
r., uchwa³¹ nr VI/43/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. oraz uchwa³¹ Nr XXX/307/2000 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 21 grudnia 2000 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. otrzymuje brzmienie:

Tabela stawek op³aty targowej

L.p.
1.

2.

3.

Rodzaj sprzeda¿y i artyku³ów
Sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych:
a) ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca
Sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych (z wyj¹tkiem owoców, warzyw i
innych rolin):
a) ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek,
b) w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca
Sprzeda¿ owoców, warzyw i innych rolin:
a) ze straganów, namiotów, ,,szczêk itp., samochodów i przyczep
samochodowych, furmanek
b) w innej formie, np. z rêki, z koszów, wiader, skrzynek, z koca

stawka dzienna w z³

16,00
10,00

14,00
7,50

12,50
6,50
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2) Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXI/174/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. otrzymuje brzmienie:
Tabela op³at w postaci licencji za prowadzenie handlu ulicznego na terenie miasta Rumi

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

rodzaj dzia³alnoci
Sprzeda¿ biletów komunikacji miejskiej, gazet, pocztówek,
map, biletów na imprezy masowe
Sprzeda¿ kwiatów, zniczy i choinek
Sprzeda¿ wyrobów o charakterze artystycznym i sztuki
ludowej
Sprzeda¿ art. okolicznociowych (z wyj¹tkiem okrelonych
w pkt.2) i sprzeda¿ promocyjna
Sprzeda¿ ksi¹¿ek
sprzeda¿ wszelkich artyku³ów i ma³ej gastronomii w
miejscach zorganizowanych imprez masowych
sprzeda¿ na terenach przed sklepami, zgodnie
z § 4 pkt. 1 uchwa³y

jednodniowa
za punkt sprzeda¿y

Miesiêczna
za punkt
sprzeda¿y

2,50

58,00

58,00

-

3,50

70,00

47,00

-

7,50

117,00

35,00

-

11,50

176,00

§2

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe nie objête op³at¹ skarbow¹ i ustala siê nastêpuj¹ce stawki tej op³aty:
1) za sporz¹dzenie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu
Cywilnego wobec Przewodnicz¹cego Zarz¹du Miasta
lub Sekretarza Miasta:
a) w siedzibie Urzêdu  20.00 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu  30.00 z³,
2) za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizja
lokalna) zakoñczona sporz¹dzeniem protoko³u  80.00 z³,
3) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  100.00 z³,
4) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60.00 z³,
5) za dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  40.00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
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UCHWA£A Nr XLI/602/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
niektóre czynnoci urzêdowe nie objête op³at¹ skarbow¹ i ustalenie jej wysokoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 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, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz art. 18 i 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 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1371) 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 Miasta Rumi
uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Osoba ¿¹daj¹ca wykonania czynnoci, o której mowa
w § 1 uiszcza op³atê administracyjn¹ w wysokoci nale¿nej za dan¹ czynnoæ przed jej dokonaniem.
2. Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ w kasie
Urzêdu Miasta za pokwitowaniem.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Rumi.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr VI/44/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête op³at¹ skarbow¹ zmieniona
Uchwa³¹ Nr XXX/310/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21
grudnia 2000 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr VI/44/99 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête
op³at¹ skarbow¹.
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Poz. 1392, 1393
§5

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê stawki czynszów za dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Rumia, jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Rumi.
§3

1393

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/292/
2000 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzier¿awê gruntów gminnych na
terenie miasta Rumi.

UCHWA£A Nr XLI/603/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzier¿awê gruntów gminnych, po³o¿onych na terenie miasta Rumi.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska uchwala,co
nastêpuje:

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/603/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.

STAWKI CZYNSZU ZA DZIER¯AWÊ GRUNTÓW GMINNYCH NA TERENIE MIASTA RUMI

Po³o¿enie

1
Ulice:
D¹browskiego
Gdañska
Sobieskiego
Starowiejska
Wybickiego
Pozosta³e
grunty na
terenie Rumi

Na cele
przemys³owo
-sk³adowe i Na cele jak w
rubryce 4
transportowe,
za pow. do
parkingi,
500 m2,
gara¿e
za pow. do
stawka
za 1 m2
500 m2,
miesiêcznie
stawka
za 1m2
miesiêcznie
4
5

Na cele
upraw
warzywniczych
za pow.
do 1000 m2,
stawka
roczna
za 1 m2

Na cele
upraw
rolnych za
pow. powy¿ej
1000 m2,
stawka
roczna
za 10 m2

6

7

Na cele
handlowe
stawka
za 1 m2
miesiêcznie

Na cele
handlowe
targowiska,
stawka
za 1m2
miesiêcznie

2

3

4,08

0,35

0,58

0,37

0,23

0,11

2,04

0,35

0,58

0,37

0,23

0,11
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UCHWA£A Nr XLI/604/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie op³at za przewóz osób i baga¿u rodkami
komunikacji miejskiej w roku 2002 na terenie miasta
Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42
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. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
Rumi uchwala, co nastêpuje:

Za przewóz baga¿y, wózka lub psa ustala siê op³atê w
wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym
rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowi¹zuj¹ wy³¹cznie bilety jednorazowe.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLI/604/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
Ceny biletów okresowych
Bilet miesiêczny imienny
Rodzaj linii

§1
Ustala siê na terenie miasta Rumi cenê biletów jednorazowych za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej obs³ugiwanymi przez Zarz¹d Komunikacji
Miejskiej w Gdyni w wysokoci okrelonej w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê na terenie Rumi ceny biletów okresowych
za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej
obs³ugiwanymi przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w
Gdyni w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê na terenie Rumi wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/294/2000 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie op³at za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLI/604/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj linii
Zwyk³a w granicach Rumi
Zwyk³a w obrêbie sieci komunikacyjnej z przekraczaniem
granic administracyjnych miast
Pospieszna, specjalna i nocna w
granicach Rumi
Pospieszna, specjalna i nocna w
obrêbie sieci komunikacyjnej z
przekraczaniem granic administracyjnych miast

Poz. 1394
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normalny
1,60 z³

ulgowy
80 gr.

3,00 z³

1,50 z³

2,00 z³

1,00 z³.

3,50 z³

1,75 z³

Zwyk³e,
pospieszne i
nocne
w granicach
Rumi
Zwyk³e,
pospieszne i
nocne
w granicach
Rumi i Redy
z Wejherorowem

Bilet
na okaziciela
wa¿ny
codziennie

wa¿ny
od poniedzia³ku
do pi¹tku
norulgowy
malny

normalny

ulgowy

przez
miesi¹c

przez
dekadê

38 z³

19 z³

48 z³

24 z³

59 z³

21 z³

58 z³

29 z³

68 z³

34 z³

79 z³

28 z³

wa¿ny
codziennie

Na liniach pospiesznych i nocnych nie dopuszcza siê
dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych na danym obszarze.
Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypadku przejazdu na podstawie biletu
okresowego wa¿nego na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet
jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego miasta
(gminy).
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLI/604/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.
Op³aty dodatkowe
1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 100 z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy
objêtych op³at¹ taryfow¹ bez wa¿nego biletu lub przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
transportu miejskiego 40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportowego 300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.
6. Zwrot zrycza³towanych kosztów za anulowanie op³aty
dodatkowej 10 z³ .
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§3

UCHWA£A Nr XLI/606/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r.

1. Prawo do ubiegania siê o przyznanie stypendium maj¹
uczniowie, którzy uzyskali ocenê ze sprawowania co
najmniej dobr¹, a ponadto s¹:
1) finalistami i laureatami konkursów wojewódzkich,
ponadwojewódzkich lub regionalnych organizowanych na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych,
2) finalistami i laureatami olimpiad oraz turniejów ostatniego stopnia organizowanych na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.
2. Prawo do ubiegania siê o stypendium maj¹ studenci
dziennych szkó³ wy¿szych, którzy uzyskali w poprzednim roku redni¹ ocen co najmniej 4,8.
3. Prawo do ubiegania siê o stypendium ma tak¿e m³odzie¿ ucz¹ca siê, studiuj¹ca na studiach dziennych, uzyskuj¹ca znacz¹ce i udokumentowane osi¹gniêcia sportowe, artystyczne itp.
4. Uczniowie i studenci  repatrianci z Kazachstanu, którzy zamieszkali w Rumi, maj¹ prawo do rocznego stypendium bez spe³niania kryteriów okrelonych w niniejszym Regulaminie.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 i art.
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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr
95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska
Rumi uchwala, co nastêpuje:
§1
Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów okrela Regulamin Miejskiego Funduszu Stypendialnego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Rumi
J. ¯urek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/606/2001
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 29 listopada 2001 r
REGULAMIN MIEJSKIEGO
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
§1
rodki finansowe przewidziane w uchwale bud¿etowej
na Miejski Fundusz Stypendialny przeznacza siê na stypendia dla uczniów i studentów wybitnie zdolnych, studentów obcokrajowców polskiego pochodzenia studiuj¹cych w Polsce, a tak¿e ucz¹cych siê dzieci i m³odzie¿y 
repatriantów z Kazachstanu.
§2
1. Do ubiegania siê o stypendium maj¹ prawo mieszkañcy Rumi bêd¹cy:
1) uczniami gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, z
wyj¹tkiem zasadniczych,
2) uczniami szkó³ podstawowych, dla których rada pedagogiczna szko³y, na podstawie podjêtej uchwa³y, wyst¹pi³a z wnioskiem o stypendium,
3) studentami dziennych szkó³ wy¿szych.
2. Do ubiegania siê o stypendium maj¹ prawo równie¿
studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia studiuj¹cy w Polsce.

§4
1. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja w sk³adzie:
1) zastêpca burmistrza do spraw spo³ecznych  przewodnicz¹cy,
2) przewodnicz¹cy i przedstawiciel Komisji Owiaty i
Wychowania Rady Miejskiej,
3) przewodnicz¹cy lub przedstawiciel Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej,
4) naczelnik lub przedstawiciel Wydzia³u Owiaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzêdu Miasta.
2. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba, której zstêpny
ubiega siê o stypendium.
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium  na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik do Regulaminu  sk³ada siê w Wydziale Owiaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzêdu Miasta (pokój 117) w terminie do
16 sierpnia ka¿dego roku.
2. Z wnioskami o stypendium mog¹ wystêpowaæ:
1) dyrektorzy szkó³  dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów,
2) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, studenci
dziennych szkó³ wy¿szych oraz studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia studiuj¹cy w Polsce.
3. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 Regulaminu musz¹ byæ zaopiniowane przez dyrektora szko³y lub
dziekana szko³y wy¿szej.
§6
1. Komisja w terminie do 10 wrzenia ka¿dego roku opiniuje z³o¿one wnioski.
2. Zaopiniowane wnioski przedk³ada siê Burmistrzowi
Miasta, który przyznaje stypendia na okres 10 miesiêcy, tj. od wrzenia do czerwca nastêpnego roku.

Dziennik Urzêdowy
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3. Stypendia wyp³aca siê w okresach miesiêcznych.
4. Wysokoæ stypendiów uzale¿niona jest od rodków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwale bud¿etowej, z zastrze¿eniem:
1) wysokoæ stypendium miesiêcznego dla ucznia nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ czterokrotnoæ maksymalnego
zasi³ku rodzinnego na jedno dziecko,
2) wysokoæ stypendium miesiêcznego dla studenta
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ szeciokrotnoæ maksymalnego zasi³ku rodzinnego na jedno dziecko.
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UCHWA£A Nr XXVII/198/2001
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na obszarze gminy
Liniewo na 2002 rok.
Na podstawie 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, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 14,
pkt 1 i art. 19, 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
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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371), § 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 w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokoci 25,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania do dnia 31
marca 2002 r., a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie,
wówczas podatek p³atny jest w ci¹gu dwóch tygodni od
daty nabycia psa. Je¿eli psa nabyto po dniu 30 czerwca
roku podatkowego, podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci ustalonej w § 1 uchwa³y.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku i jego pobór
prowadzi referat finansów Urzêdu Gminy. Pobór tego
podatku prowadz¹ równie¿ so³tysi poszczególnych so³ectw.
§4
Wprowadza siê dzienn¹ op³atê targow¹ od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej w nastêpuj¹cej wysokoci:

a) od 1 pojazdu lub 1 stoiska  10,-z³,
b) od 1 stoiska z prosiêtami  5,-z³.
Powy¿sze op³aty pobiera referat finansowy Urzêdu
Gminy w dniu, w którym handluj¹cy korzysta z placu handlowego.
§5
Za sporz¹dzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie:
a) przez 1 osobê  50,-z³,
b) przez 2 lub wiêcej osób  100,-z³.
§6
Za sporz¹dzenie odpisu, wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania gminy Liniewo  za ka¿d¹
czynnoæ  60,-z³.
§7
Za wydanie zawiadczenia o:
a) wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60,-z³,
b) zmianie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 30,-z³,
Za wydanie decyzji o wykreleniu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  40,-z³.
§8
Za czynnoci okrelone w § 5 do § 7 op³aty pobiera
Urz¹d Gminy w Liniewie w dniu z³o¿enia wniosku w w/w
sprawach.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXI/151/2000 Rady Gminy w Liniewie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów, op³at
lokalnych i op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci
urzêdowe.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a
ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych za 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Skórski
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UCHWA£A Nr XXVII/199/2001
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Liniewo na 2002 r.
Na podstawie 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, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 5
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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 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371), rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375), Rada
Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena w wysokoci:
1. Od 1 m2 z powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci (budynki letniskowe, budynki gospodarcze, szopy drewniane, gara¿e wolnostoj¹ce i
inne budynki)  5,62 z³.
3. Od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów 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 z pón. zm.) wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,06 z³,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych  3,28 z³,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,09 z³.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena w wysokoci:
1. 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  15,50 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³.
3. Od budowli  2%.
4. Od 1 m2 powierzchni grantów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy nie oddane w dzier¿awê, zarz¹d, w³adanie oraz nie u¿ytkowane
bezumownie,
b) nieruchomoci bêd¹ce w zarz¹dzie lub w³adaniu stra¿y po¿arnych, przedszkoli, orodków kultury, zespo³ów sportowych,
c) wietlice wiejskie.
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§4

Podatek od nieruchomoci podlega w zakresie nie unormowanym niniejsz¹ uchwa³¹ w³aciwym przepisom,
zw³aszcza powo³anej ustawie o podatkach i op³atach lokalnych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXI/149/2000 Rady Gminy w Liniewie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci podatku od nieruchomoci w gminie Liniewo
na 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Uchwa³a
ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Skórski

1398
UCHWA£A Nr XXVII/200/2001
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 29 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,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497), art. 8-12 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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy podatek od rodków
transportowych.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
600,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
850,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.050,2. 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200, o liczbie osi  trzy
1.300,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.500, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.600,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000.
Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300, o liczbie osi  trzy
1.400,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.550, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.650,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.124,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 i poni¿ej 5,5 ton
1.000,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.200,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.400,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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.700,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.000, o liczbie osi  trzy
2.100,Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.600,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.770,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.100, o liczbie osi  trzy
2.290,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
250,Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
300,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
500, o liczbie osi  dwie
750,-

c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbiê osi  dwie
1.000, o liczbie osi  trzy
1.300,9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszeniem, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
350,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
550, o liczbie osi  dwie
1.118,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.472, o liczbie osi  trzy
1.500,10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.400,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770,§3
1. Dla pojazdów, okrelonych w § 2 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych silniki ekologiczne 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 ton w³¹cznie
550, powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
800, powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.000,b) od ci¹gñików siodiowych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3.5 tony i poni¿ej 5,5 ton
950, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.150, od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.350,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
200,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.350, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.720,§4
Wprowadza siê na terenie gminy Liniewo zwolnienia
od podatków od rodków transportowych inne ni¿ okrelone w powo³anej ustawie o podatkach i op³atach lokalnych:
1. Zwalnia siê rodki transportowe przeznaczone do
przewozu dzieci szkolnych i do obs³ugi administracji Urzêdu Gminy Liniewo.
2. Obni¿a siê o 5% wysokoæ podatku przy jednorazowej wp³acie do 15 lutego 2002 r.
§5
Podatek p³atny jest bez wezwania. Termin p³atnoci
pierwszej raty  do 15 lutego 2002 r. w po³owie rocznej
wysokoci, za pozosta³a nale¿noæ podatku p³atna do
15 wrzenia 2002 r.
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§6

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

§7
Traci moc uchwa³a Nr XXI/150/2000 Rady Gminy w Liniewie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na 2001 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Skórski

1399
UCHWA£A Nr XXXVIII/447/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty administracyjnej za
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska.
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), art. 18 i 19 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) oraz art. 29
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty administracyjnej za wydane
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska w wysokoci 120,00 z³
za wydany osobie zainteresowanej jednorazowo wypis i
wyrys z planu.
§2
Op³aty, o których mowa w § 1 pobiera siê w kasie Urzêdu Miejskiego w S³upsku przed wydaniem wypisu, wyrysu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/335/96 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia
stawki op³aty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1400
UCHWA£A Nr XXXVIII/448/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej na targowiskach
miejskich (gie³dach).
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), art. 15 oraz art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o op³atach i podatkach
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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) 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 Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na targowiskach miejskich w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) przy sprzeda¿y rodków transportowych 6,00 z³,
b) przy sprzeda¿y z wozu konnego lub samochodu
4.00 z³,
c) w pozosta³ych przypadkach 2.00 z³.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach.
2. Zwalnia siê od op³aty targowej osoby wymienione w
ust. 1, które s¹ podatnikiem podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami lub obiektami budowlanymi nie zwi¹zanymi trwale z gruntami po³o¿onymi na targowiskach.
§3
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w formie inkasa za
wynagrodzeniem wynosz¹cym:
a) 50% zainkasowanej nale¿noci przy sprzeda¿y rodków transportu,
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b) 15% zainkasowanej nale¿noci przy sprzeda¿y z
wozu konnego lub samochodu i w pozosta³ych przypadkach.
2. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ zarz¹dcy targowisk.
§4
Upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ do sprawdzania czy osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na targowiskach i gie³dzie uici³y
op³atê targow¹.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XIV/169/95 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 28 czerwca 1995 roku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1401
UCHWA£A Nr XXXVIII/452/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie 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), art. 5 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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) 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 Miejska w S³upsku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci:
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 prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem

4.

5.
6.
7.
8.

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.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,62 z³.
Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³.
Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni 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 ze zm.)  0,06 z³,
2) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
3,28 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,09 z³.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1402
UCHWA£A Nr XXXVIII/453/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
2002 rok.
Na podstawie: 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 i Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197, Nr 125, poz. 1371), 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) Rada Miejska w S³upsku
uchwala co nastêpuje:
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Poz. 1402, 1403
§1

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci albo obiekty budowlane nie z³¹czone trwale z gruntem bêd¹ce w posiadaniu:
a) osób wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które w
okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002
r. rozpoczn¹ po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹,
b) bezrobotnych, którzy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzêdzie Pracy, niezale¿nie od tego, czy
podejm¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ po raz pierwszy,
2) grunty, budowle i budynki po³o¿one na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, których w³acicielem lub
¿ytkownikiem wieczystym jest zarz¹dzaj¹cy stref¹ lub
które s³u¿¹ do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, dzia³alnoci gospodarczej na terenie strefy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie na rok podatkowy 2002 i nie obejmuje nieruchomoci wynajêtych lub wydzier¿awionych innym
podmiotom gospodarczym.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie pod warunkiem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej do koñca roku 2002 .
Nie dotrzymanie tego warunku skutkuje zwrotem udzielonych ulg.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1403
UCHWA£A Nr XXXVIII/454/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2002 rok.
Na podstawie art. 10 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 i Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371), 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
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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) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.150 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o liczbie osi  dwie i
wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
2.200 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
1.250 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.300 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.350 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o liczbie osi
 dwie i wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.700 z³,
b) powy¿ej 36 ton
2.250 z³,
5) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
600 z³,
6) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),o liczbie osi  dwie i wiêcej, ka¿dym rodzaju zawieszenia oraz dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200 z³,
b) powy¿ej 36 ton
1.600 z³,
7) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
450 z³,
b) powy¿ej 15 do 30 miejsc w³¹cznie
900 z³,
c) powy¿ej 30 miejsc
1.600 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 od 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)  900 z³,
 lit. c)  1.100 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  1.200 z³,
 lit. b)  1.250 z³,
 lit. c)  1.300 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5:
 lit. a)  550 z³,
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d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
 lit. a)  400 z³,
 lit. b)  850 z³,
 lit. c)  1.550 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1404
UCHWA£A Nr XXXVIII/455/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/217/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie
podatku od posiadania psów na terenie miasta S³upska.
Na podstawie 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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 2 pkt 1 uchwa³y Nr XIX/217/95 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta S³upska otrzymuje
brzmienie:
1. Podatek wynosi 22,00 z³ w stosunku rocznym, od
ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
§2
Stawka okrelona w niniejszej Uchwale ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

Poz. 1403, 1404, 1405
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1405
UCHWA£A Nr XL/304/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych
spraw zwi¹zanych z ich poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 5,
ust. 1, art. 14, 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 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 i Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197, Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Stawki podatku od nieruchomoci po³o¿onych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdañski zwanej dalej Miastem
wynosz¹ rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 14,96 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  7,38 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków  5,12 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, inne ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,56 z³,
b) pozosta³ych  0,08 z³,
c) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstwa rolnego a wykorzystywanych
na cele rolnicze  0.03 z³.
2. Stawki podatku od nieruchomoci od budynków lub
ich czêci, w których osoby te rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie Miasta, o ile w ostatnim
roku obrotowym takiej dzia³alnoci na terenie Miasta
nie prowadzi³y i nie s¹ postawione w stan likwidacji
lub upad³oci wynosz¹ 8,42 z³.
3. Stawki podatku od nieruchomoci, okrelone w ust. 1
pkt 2 wynosz¹ 8,42 z³ w pierwszym i w drugim roku
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Poz. 1405, 1406

4.

5.
6.

7.

powstania obowi¹zku podatkowego od nowych obiektów lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, które po zakoñczeniu inwestycji
zosta³y wprowadzone do eksploatacji. Stawka nie dotyczy obiektów istniej¹cych lub ich czêci, dla których
zmieniono funkcjê, rodzaj dzia³alnoci lub nast¹pi³a
zmiana w³aciciela.
Stawki podatku od nieruchomoci okrelone w ust. 1
pkt 2 wynosz¹ 8,42 z³ od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ w ni¿ej wymienionych bran¿ach:
1) szewstwo naprawkowe,
2) maglowanie,
W przypadku jednoczesnego spe³nienia przez podatników przes³anek z ust. 2 i 3 stosuje siê jedn¹ stawkê
podatkow¹.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête przez komunalne jednostki bud¿etowe i instytucje kultury oraz pozosta³e nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy, pozostaj¹ce w jej dyspozycji.
Nale¿noci z tytu³u podatku od nieruchomoci p³atne
s¹ w ustalonych terminach do kasy lub na rachunek
Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski.
§2

Stawka roczna podatku od ka¿dego psa posiadanego
przez mieszkañca Miasta wynosi 32,- z³otych.
§3
Podatek o którym mowa w § 2 p³atny jest z góry, bez
wezwania w terminie do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu dwóch tygodni od daty
nabycia.
§4
Nie pobiera siê podatku od posiadania psów:
1) od osób w wieku powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe  od jednego psa,
2) posiadaczy szczeni¹t w wieku do 8 tygodni.
§5
Wprowadza siê op³aty administracyjne za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego:
a) terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  92 z³,
b) pozosta³ych terenów  176 z³.
2. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbêdnego dla wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycz¹cego:
a) pozosta³ych inwestycji  176 z³,
b) za wydanie opinii dotycz¹cej zgodnoci proponowanego podzia³u nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego  117 z³.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXVIIi/216/2000 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 20 grudnia 2000 r. i Nr XXIX/225/
2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od
posiadania psów i op³aty administracyjnej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1406
UCHWA£A Nr XL/305/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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, Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z 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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej w miejscach wyznaczonych przez Radê
Miasta Pruszcz Gdañski zwan¹ dalej Rad¹ w wysokoci:
1) na targowiskach miejskich:
a) od stoiska handlowego przenonego:
 do 1 m2 2,50 z³,
 od 1 m2 6,30 z³,
b) od stoiska handlowego sta³ego:
 stó³ 6,30 z³
c) od stoiska handlowego z dowolnym pojazdem
mechanicznym;
 do 0,7 t 5,00 z³,
 od 0,7 t do 2 t 7,60 z³,
 powy¿ej 2 t 19,00 z³,
2) w miejscach na których prowadzona jest okazjonalna dzia³alnoæ handlowa:
 do 1 m2  6,30 z³,
 od 1 m2  8,80 z³,
c) w miejscach przeznaczonych na prowadzenie gie³dy samochodowej:
 13,- z³ od osoby handluj¹cej.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzysta-
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nie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszej uchwa³y, s¹
wszelkie miejsca wyznaczone przez Radê, w których
prowadzony jest handel z rêki, koszów, stoisk, wozów
konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp. a
tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do tych rodków.
§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoci prawnej, w tym zarz¹dzaj¹cymi
targowiskami.
§4
Inkasentom ustala siê wynagrodzenie w wysokoci do
20% pobranej op³aty plus nale¿ny od prowizji podatek
VAT.
§5
Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winien byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y zgodnie z § 1 uchwa³y.
§6
Szczegó³owe zasady rozliczenia i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów okrela umowa zawarta miêdzy Zarz¹dem Miasta Pruszcz Gdañski a inkasentem.
§7
Op³atê targow¹ od stoisk handlowych zajmuj¹cych siê
sprzeda¿¹ okazjonaln¹ (znicze nagrobkowe, kwiaty, choinki) nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/218/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw
zwi¹zanych z ich poborem.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1407
UCHWA£A Nr XL/306/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z ich poborami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) 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 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.
1375) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stawki podatku od rodków transportowych od jednego rodka transportowego zarejestrowanego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski wynosz¹ rocznie:
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 i poni¿ej 12 ton
1.200,-z³,
d) od 12 ton
2.290,-z³,
2) 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 12 ton
1.400,-z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770,-z³,
c) powy¿ej 36 ton
2.290,-z³,
3) od autobusu z zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
700,-z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,-z³,
4) od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.000,-z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.118,-z³,
c) powy¿ej 36 ton
1.472,-z³,
5) od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton
1.472,-z³,
6) od pozosta³ych naczep
1.118,z³.
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku okrela siê
w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
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 i poni¿ej 12 ton
1.100,-z³,
d) od 12 ton
2.124,-z³,
2) 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 12 ton
1.300,-z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.678,-z³,
c) powy¿ej 36 ton
2.207,-z³,
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3) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
600,-z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400,-z³.
3. Podatek wymieniony w ust. 1 wp³aca siê w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 wrzenia 2002
roku do kasy Urzêdu Miasta Pruszcz Gdañski lub na
rachunek bankowy.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Pruszcz Gdañski Nr
XXVIII/217/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie
uchwalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz uregulowania niektórych innych spraw
zwi¹zanych z ich poborem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1408
UCHWA£A Nr XL/311/2001 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski.
Na podstawie art. 11 b i art. 18 ust. 2 pkt 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, Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art.
15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o
samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/104/99 Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 13 padziernika 1999 r. (tekst jednolity  za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/104/96 z dnia 13 padziernika 1999 r. opublikowany w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z 1999 r. Nr 137, poz. 1154),
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 17 dodaje siê § 171 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
§ 171
1. Dzia³alnoæ organów miasta jest jawna w zakresie nie ograniczonym ustawami.
2. Jawnoæ dzia³ania organów miasta obejmuje w
szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstêpu na sesje Rady Miasta i posie-
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dzenia jej Komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w
tym protoko³ów posiedzeñ organów miasta i Komisji Rady.
3. Dokumenty z zakresu Rady, jej Komisji i Zarz¹du udostêpnia siê w Biurze Rady Miasta w obecnoci pracowników biura w godzinach pracy Urzêdu, na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do
Burmistrza. Z dokumentów mo¿na sporz¹dzaæ notatki lub kserokopie. Wykonanie kserokopii dokumentów jest odp³atne.
4. Dokumenty, których jawnoæ zosta³a ograniczona
ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych udostêpniane s¹ przez Pe³nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych na pisemny wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Burmistrza.
Dokumenty te s¹ udostêpniane po zabezpieczeniu
tych fragmentów, których ujawnienie ograniczone
jest ustaw¹.
2) w Regulaminie Rady Miasta Pruszcz Gdañski stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5 do Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski w Dziale IX Komisje Rady Miasta w § 49 dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:
6. W posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami mo¿e
uczestniczyæ bez prawa g³osowania ka¿dy obywatel.
7. Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ wy³¹cznie ze
wzglêdu na okrelon¹ w ustawach ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego
pañstwa.
3) w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 6 do Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski
dodaje siê w § 6 ust. 6 w brzmieniu:
6. W posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami mo¿e
uczestniczyæ bez prawa g³osowania ka¿dy obywatel.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Malek

1409
UCHWA£A Nr XXIX/314/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
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 pó .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.
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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) Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 roku, okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (Monitor Polski z
2001 r. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1
q do kwoty 36,11 z³ za 1 q.
2. Obni¿ona rednia cena skupu ¿yta, okrelona w ustêpie 1 ma zastosowanie do ustalenia podatku rolnego
na 2002 rok.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr XIX/191/2000
z dnia 22 listopada 2000 roku 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 Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1410
UCHWA£A Nr XXIX/315/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie uregulowañ dotycz¹cych
podatków i op³at.
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, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2,
art. 7 a, art. 18 i 19 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; Dz. U.
z 1994r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780, 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, Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) po uzyskaniu opinii komisji bud¿etowej Rada Gminy Tczew
uchwala co nastêpuje:

§1
1. Okrela siê na terenie gminy Tczew roczn¹ wysokoæ
stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 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 czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ziarnem siewnym  7,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,10 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,52 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zm.)  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,05 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
d) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§2
Zwalnia siê na terenie gminy Tczew od podatku od nieruchomoci na okres jednego roku:
1) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy pod remizami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i wietlicami wiejskimi, z wyj¹tkiem oddanych w posiadanie
w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na
podstawie umów zawartych z gmin¹,
2) budynki komunalne oraz zajête pod nimi grunty, nie
oddane w trwa³y zarz¹d, u¿ytkowane na podstawie
umowy zawartej z gmin¹ lub bêd¹ce w posiadaniu
bez tytu³u prawnego,
3) podmioty gospodarcze, które maj¹ zarejestrowan¹
dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z uprawami rolnymi
na terenie gminy Tczew od budynków, budowli i
gruntów, które s³u¿¹ wy³¹cznie do przechowywania
sprzêtu rolniczego bêd¹cego w³asnoci¹ tych podmiotów, który jest wykorzystywany do wykonywania us³ug rolniczych zwi¹zanych z uprawami polowymi,
4) budowle i grunty pod budowlami wykorzystywanymi bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej, linie elektroenergetyczne przesy³owe i rozdzielcze, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej gazów i
wody, budowle i grunty po budowlami s³u¿¹cymi
do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz budynki lub ich czêci oraz grunty pod nimi bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody
stanowi¹ce w³asnoæ gminy Tczew.
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§3

1. Wprowadza siê pobór podatku od nieruchomoci od
osób fizycznych w drodze inkasa lub na konto urzêdu.
2. Osoby prawne oraz pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej
dokonuj¹ wp³at bezgotówkowych podatku od nieruchomoci na konto Urzêdu Gminy.
§4
1. Ustala siê stawki dziennej op³aty targowej za handel:
1) z samochodu ciê¿arowego,  37,00 z³,
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy kempingowej  32,00 z³,
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu 
27,00 z³,
4) z wozu konnego, ci¹gnika itp.  22,00 z³,
5) z kosza, rêki.  6,00 z³.
2. Stawkê miesiêczn¹ op³aty targowej za czynnoci wymienione w ust. 1 pkt 1-5 ustala siê w wysokoci 
75,00 z³.
3. Op³atê targow¹ okrelon¹ w ust. 1 pkt 1-5 i w ust. 2
uiszcza siê na konto Urzêdu Gminy Tczew.
§5
1. Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe oraz okrela
siê ich wysokoæ:
1) za dokonanie wizji lokalnej na ¿¹danie strony  300,00 z³,
2) za uzgodnienie wjazdu na nieruchomoæ z drogi
gminnej  45,00 z³,
3) za uzgodnienie przy³¹cza do wodoci¹gu i kanalizacji
gminy  150,00 z³,
4) za inne uzgodnienia dotycz¹ce kolizji inwestycyjnych
z nieruchomociami lub urz¹dzeniami bêd¹cymi w³asnoci¹ komunaln¹  60,00 z³.
3. Op³atê okrelon¹ w ust. 1 pkt 1-4 uiszcza siê na konto
Urzêdu Gminy Tczew.
§6

Dziennik Urzêdowy
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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. 13, 14 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach (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; Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600, Nr 132,
poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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, Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 95, poz. 1041, Nr
105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) po zaopiniowaniu przez
komisjê bud¿etow¹ Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie gminy Tczew:
1) od pierwszego posiadanego psa  27,00 z³,
2) od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa  37,19 z³.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez wezwania do dnia 28 lutego 2002 roku, lub w ci¹gu jednego
miesi¹ca od dnia nabycia psa, je¿eli podatku od niego za
dany rok nie wp³aci³ poprzedni w³aciciel.
§3
Emeryci i rencici op³acaj¹ podatek od posiadania
psów wed³ug stawki okrelonej w § 1 pkt 1 zmniejszonej
o po³owê.
§4
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania szczeni¹t w wieku do 8 miesiêcy.
§5

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr XX/201/2000
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie
uregulowañ dotycz¹cych podatków i op³at.

Rejestracjê psów oraz obliczenia i pobór podatku
od ich posiadania prowadz¹ so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminie okrelonym w § 2.

§7

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1411
UCHWA£A Nr XXIX/316/2001
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów, terminu p³atnoci i sposobu poboru podatku na
terenie gminy Tczew.
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,

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr X/202/2000
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci i sposobu poboru podatku na terenie Gminy Tczew.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1412
UCHWA£A Nr XXIX/317/2001
Rady Gminy w TCZEWIE
z dnia 26 listopada 2001 r .
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Tczew.
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Na podstawie art. 10 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; Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675,
z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780, 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, Nr 88,
poz. 983, z 2001 r. Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115,
Nr 122, poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy w Tczewie po zasiêgniêciu opinii wszystkich Komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
550 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
700 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
860 z³
 liczbie osi  trzy
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.300 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.200 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.500 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.300 z³
 liczbie osi  trzy
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.600 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.400 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.800 z³
4. 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 i poni¿ej 5,5 ton
700 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
900 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.200 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.400 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.500 z³
 liczbie osi  trzy
1.700 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.200 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.500 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.600 z³
 liczbie osi  trzy
1.750 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 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
800 z³
 liczbie osi  dwie
900 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.000 z³
 liczbie osi  trzy
1.100 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 mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
900 z³
 liczbie osi  dwie
1.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.100 z³
 liczbie osi  trzy
1.200 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
670 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.490 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
600 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
750 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:
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 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
750 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
950 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.150 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 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
700 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1,4,7 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
350 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
500 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
650 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 i poni¿ej 5,5 ton
600 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
800 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.000 z³
c) od przyczepy i naczepy, 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
300 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
570 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.390 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/207/2000 Rady Gminy Tczew
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od rodków transportowych w gminie Tczew.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Plichta

1413
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 9 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) Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomoci co nastêpuje:
wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów i miast na prawach
powiatu województwa pomorskiego wynosi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

miasta na prawach powiatu:
Gdañsk
Sopot
Gdynia
S³upsk

2
2
2
1

392,30
392,30
392,30
985,95

z³
z³
z³
z³

w powiatach:
Bytów
Chojnice
Cz³uchów
Kartuzy
Kwidzyn
Lêbork
Nowy Dwór Gdañski
S³upski
Starogard Gdañski
Wejherowski
Tczew
Kocierzyna
Malbork
Puck
Gdañski

1 765,60
1 950,55
1 253,08
1 843,08
1 791,74
1 951,62
2 248,47
2 248,47
2 287,83
2 032,98
1 636,90
2 287,83
1 253,08
2 248,47
2 392,30

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J. R. Kurylczyk
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