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1448
UCHWA£A Nr XXIX/178/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) 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, 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, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 105, poz. 1115, z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ podatku od posiadania psów na 2002 rok
wynosi 27,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
1. Zachowuje siê zwolnienia zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych.
2. Pobiera siê 50% stawki okrelonej w § 1 od emerytów
i rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwa
domowe od jednego psa (od drugiego i od nastêpnych psów 100% w/w stawki).
§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
do dnia 30 kwietnia roku podatkowego na rachunek gminy lub u so³tysa, a w przypadku powstania obowi¹zku
podatkowego w ci¹gu roku  w terminie 14 dni od dnia
powstania obowi¹zku podatkowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

1149
UCHWA£A Nr XXIX/179/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnieñ
od tego podatku na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 10
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 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, 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, z 1999 r. Nr 96, poz.
1129, z 2000 r. Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Mi³oradz, uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  750,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  800,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.000,00 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  1.200,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  1.400,00 z³
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton  1.200,00 z³
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 25 ton  1.300,00 z³
b) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.500,00 z³
c) powy¿ej 36 ton  2.200,00 z³
5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem wykorzystywanych
na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego 
180,00 z³
6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem wykorzystywanych
na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  300,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  500,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  600,00 z³
d) powy¿ej 36 ton  700,00 z³
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.600,00 z³
§2
Zwolnienia z podatku od rodków transportowych zachowuje siê zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31). Ponadto zwalnia siê z podatku pojazdy OSP.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga
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Poz. 1450, 1451

1450
UCHWA£A Nr XXIX/180/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18
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, 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, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 105, poz. 1115, z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
nie objête op³at¹ skarbow¹ dokonywane w Urzêdzie
Gminy Mi³oradz, ustalaj¹c nastêpuj¹ce wysokoci:
1) od wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
50,00 z³,
2) od zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³,
3) za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u  40,00 z³,
4) za wykonanie na ¿¹danie obywatela kserokopii dokumentu  1 z³ za ka¿d¹ stronê.
§2
Op³atê administracyjn¹ nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Gminy Mi³oradz z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

1451
UCHWA£A Nr XXIX/181/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2, art. 20 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o pdatkach 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, 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, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r.
Nr 105, poz. 1115, z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
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gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126 oraz Nr 95, poz. 1041) Rada
Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w 2002
roku wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci: pow. u¿yt.
za 1 m2 0,45 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
pow. u¿yt. za 1 m2 15,25 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym pow. u¿yt. za
1 m2 7,83 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci pow. u¿yt.
za 1 m2 2,81 z³ od gara¿y pow. u¿yt. za 1 m2 4,45 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci za wyj¹tkiem wymienionych w pkt 6,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania energii elektr. lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazu, ciep³a,
paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% ich wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi pow. u¿yt.
za 1 m2 0,56 z³,
b) wykorzystywanych na cele rolnicze pow. u¿yt. za
1 m2 0,03 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych pow. za 1 ha 3,28 z³,
d) od gruntów pozosta³ych pow. u¿yt. za 1 m2 0,09 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ owiatow¹, remizy
OSP, wietlice wiejskie, boiska sportowe, GOKiS, plebanie, Orodki Zdrowia.
2. Udziela siê ulgi w wysokoci 50% dla osób fizycznych,
które po raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy Mi³oradz. Ulgê stosuje siê dla
osób, które zarejestruj¹ dzia³alnoæ od 01.01.2002 r.
do 31.12.2002 r.
3. Zachowuje siê zwolnienie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

Dziennik Urzêdowy
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1452

1454

UCHWA£A Nr XXIX/182/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXIX/184/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopad 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/34/95 Rady Gminy
Mi³oradz z dnia 31 stycznia 1995 r. (zmiana VII).

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/19/94 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie op³at za pobór wody, odprowadzanie cieków oraz wywozu nieczystoci sta³ych z terenu gminy Mi³oradz (zmiana IX).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy
Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VII/34/95 Rady Gminy Mi³oradz z dnia
31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za
gara¿e stanowi¹ce w³asnoæ komunlan¹ Gminy Mi³oradz,
skrela siê w ca³oci § 1 i nadaje mu siê nowe brzmienie:
Ustala siê stawkê za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿u w wysokoci 1,80 z³ + VAT.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 432 ze zm. Dz. U.
z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

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

W § 1 cytowanej na wstêpie uchwa³y skrela siê dotychczasow¹ treæ punktów I, II, III. Nowa treæ punktów
I, II, III otrzymuje brzmienie:
I. Za wodê:
 2,00 z³ brutto za 1 m2 pobranej wody.
II.Za cieki:
 2,50 z³ brutto za 1 m3,
 12,50 z³ brutto od osoby.
III.Za wywóz nieczystoci sta³ych:
 2,50 z³ brutto od osoby.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

1453
UCHWA£A Nr XXIX/183/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawê do obliczenia podatku rolnego za 2002
rok na obszarze Gminy Mi³oradz.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art.6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.
3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr
137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2000 r. Nr 105,
poz. 1115, oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy
Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê ¿yta jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mi³oradz w 2002 r. na
kwotê 34,00 z³ za 1 q.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

1455
UCHWA£A Nr XXIX/186/2001
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXVII/164/2001 Rady
Gminy Mi³oradz z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W ust. 1 uchwa³y skrela siê § 117.
2. W § 2 uchwa³y dodaje siê ustêp 2 w brzmieniu:
2. Dotychczasowy art. 113 i art. 114 Statutu otrzymuj¹ oznaczenie odpowiednio art. 117 i art. 118.
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Poz. 1455, 1456, 1457
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Mi³oradz
M. Kotlenga

1456
UCHWA£A Nr XXXVII/358/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów w Gminie Stê¿yca i uregulowania niektórych spraw dotycz¹cych tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z
1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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) w zwi¹zku z 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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i § 1
pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic
stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Stê¿yca
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od posiadania przez osoby
fizyczne psów na terenie Gminy Stê¿yca w wysokoci:
1) 20,00 z³ rocznie z tytu³u posiadania jednego psa i
ka¿dego nastêpnego psa.
§2
1. Wymieniony w § 1 podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w ci¹gu 14
dni od dnia nabycia psa. W tych terminach podatnicy
wp³acaj¹ nale¿ny podatek w³aciwym so³tysom na
obszarze Gminy Stê¿yca.
2. Zbycie lub utratê psa osoba, która go posiada powinna w ci¹gu 14 dni zg³osiæ w³aciwemu so³tysowi.
§3
Pobór podatku od posiadaczy psów nastêpuje w drodze inkasa przez w³aciwych so³tysów, dla których ustala
siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty
§4
Podatek nalicza siê proporcjonalnie do stawki rocznej
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wed³ug iloci miesiêcy faktycznego posiadania psa, z tym
¿e nabycie, zbycie lub utrata psa w ci¹gu miesi¹ca powoduje objêcie podatkiem ca³ego tego miesi¹ca.
§5
Zwalnia siê mieszkañców Gminy z podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi i Skarbnikowi Gminy.
§7
Trac¹ moc uchwa³a Nr XXXVIII/200/2000 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia
mieszkañców Gminy Stê¿yca z podatku od posiadania
psów.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1457
UCHWA£A Nr XXXVII/359/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i unormowania innych spraw dotycz¹cych
tego podatku w Gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, 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) w
zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 i 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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr
105, poz. 1115 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alno-
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3)
4)

5)

6)
7)

8)

Poz. 1457, 1458
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ci¹ 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  15,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
od budynków wczasowych i wypoczynkowych lub ich
czêci 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej bez wzglêdu na czasokres prowadzenia w nich dzia³alnoci,
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) od budynków letniskowych  5,62 z³,
b) od budynków pozosta³ych  2,90 z³,
od budowli zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 
2% wartoci,
od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. 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 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2

Oprócz ustawowych zwolnieñ od podatku od nieruchomoci okrelonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych zwalnia siê dodatkowo:
1) nieruchomoci lub ich czêci zajête na cele ochrony
przeciwpo¿arowej i dzia³alnoci sportowej,
2) nieruchomoci lub ich czêci zajête w celu prowadzenia dzia³alnoci dydaktycznej zwi¹zanej z edukacj¹ ekologiczn¹.
§3
1. Poboru podatku od nieruchomoci dokonuj¹ so³tysi.
Wynagrodzenie za pobór (inkasowanie) podatku od nieruchomoci ustala siê w wysokoci 5% kwot zainkasowanych przez danego so³tysa tytu³em tego podatku.
2. Do podstawy naliczenia wysokoci wynagrodzenia danego so³tysa nie zalicza siê kwot uzyskanych z wp³ywów dotycz¹cych tego podatku z obszaru danego so³ectwa, które wp³yn¹ bezporednio na rachunek bankowy bud¿etu gminy, lub zostan¹ przez podatnika wp³acone bezporednio do kasy Urzêdu Gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi i Skarbnikowi Gminy.
§5
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXVIII/201/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 grud-

nia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i unormowania innych spraw
dotycz¹cych tego podatku w Gminie Stê¿yca
2) Nr XXX/218/2001 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 marca 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci i unormowania innych spraw dotycz¹cych tego podatku w
Gminie Stê¿yca.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1458
UCHWA£A Nr XXXVII/360/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowociach Gminy Stê¿yca oraz
unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
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
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, 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) w zwi¹zku z
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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115 i Nr 122, poz. 1315, z
2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i § 1 pkt 3
lit. b Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. r. w sprawie okrelenia górnych stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375), Rozporz¹dzeniem Nr 3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie
ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9,
poz. 43 i Nr 12, poz. 63) i Rozporz¹dzeniem Nr 8/2001
Wojewody Pomorskiego z dnia 28 wrzenia 2001 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie pomorskim, w których pobiera siê
op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78, poz. 950)
Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê op³aty miejscowej w wysokoci
1,50 z³ od osoby objêtej t¹ op³at¹ za ka¿dy dzieñ pobytu w miejscowociach wymienionych w ust. 3.
2. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych prze-
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Poz. 1458, 1459

bywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach wskazanych w ust. 3 z wy³¹czeniem osób zwolnionych od
op³aty miejscowej, o których mowa w art. 17 ust. 2
cytowanej ustawy i w § 3 niniejszej uchwa³y.
3. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od objêtych ni¹ osób,
wed³ug stawki okrelonej w ust. 1 za pobyt w nastêpuj¹cych miejscowociach: Borucino, Go³ubie, Krzeszna, £¹czyno, Stê¿yca, Szymbark, Wie¿yca, Zgorza³e.

wociach Gminy Stê¿yca oraz unormowania innych spraw
dotycz¹cych tej op³aty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

§2
1. Op³ata miejscowa pobierana jest z góry w ci¹gu 24
godzin od chwili przybycia osoby objêtej t¹ op³ata do
miejscowoci wymienionej w § 1 ust. 3  za ca³y czas
zamierzonego pobytu w tej miejscowoci.
2. Pobór op³aty miejscowej nastêpuje w drodze inkasa
przez osoby prowadz¹ce sprawy meldunkowe osób,
o których mowa w § 1 ust. 2 w miejscowociach wymienionych w § 1 ust. 3, które wydaj¹ stosowne potwierdzenie osobie wnosz¹cej op³atê.
3. Ustala siê dla poszczególnego inkasenta wynagrodzenie za inkaso op³aty miejscowej w wysokoci 10% kwot
pobranych, po comiesiêcznym odprowadzeniu w³aciwej nale¿noci na rachunek bankowy Urzêdu lub kasy
Urzêdu Gminy.
§3
1. Poza ustawowymi zwolnieniami od op³aty miejscowej,
okrelonej w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, zwalnia siê dodatkowo:
1) emerytów, rencistów, inwalidów oraz osoby ma³oletnie pozostaj¹ce na ich utrzymaniu,
2) dzieci w wieku do 14 lat.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹ osób
nie posiadaj¹cych obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi i Skarbnikowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/199/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawki op³aty miejscowej pobieranej w niektórych miejsco-

1459
UCHWA£A Nr XXXVII/361/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku w
Gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113,poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992r.
Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, 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, Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371 Rada
Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
do 31 grudnia 1980 r.
bez katalizatora
od 3,5 tony do 5,5 tony
w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9
ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
z katalizatorem

500

450

450

650

600

600

700

650

650
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2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
nie mniej
ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

STAWKA PODATKU
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
600
700
800
900
Trzy osie
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
Cztery osie i wiêcej
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
700
800
900
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.500
1.600
1.700
2.124
2.124

3) 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:

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych
do 31 grudnia 1980 r.
o nacisku na siod³o do 1 tony
300
o nacisku na siod³o pow. 1 tony
350

Wyprodukowanych
po 31 grudnia 1980 r.
250
300

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

Dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów
(w tonach)
nie mniej
ni¿

mniej ni¿

12
18

18
25

25
31

31
40

36
40

40
44

STAWKA PODATKU
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie
1.000
1.200
1.400
1.400
3 osie
1.400
1.600

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.200
1.400
1.600
1.678
1.600
2.207
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5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

STAWKA PODATKU
Wyprodukowane do
31 grudnia 1980 r.
o masie ca³kowitej od 7 ton do
10 ton
o masie ca³kowitej 10-12 ton

Wyprodukowane po
31 grudnia 1980 r.

300

250

350

300

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

Dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów
(w tonach)
nie mniej
ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

STAWKA PODATKU
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
1 o
350
400
450
2 osie
400
531
736
995
3 osie
700
816

Inne systemy zawieszenia
osie jezdnych
400
450
500
500
736
1.118
1.472
816
1.109

7) od autobusów:

STAWKA PODATKU
Wyprodukowanych do
31 grudnia 1980 r.
800
1.300

do 30 miejsc
powy¿ej 30 miejsc

Wyprodukowanych po
31 grudnia 1980 r.
700
1.200

§2

1460

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

UCHWA£A Nr XXXVII/362/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.

§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/197/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w
Gminie Stê¿yca.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

w sprawie wprowadzenia i okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie
objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminu jej p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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) w zwi¹zku z art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy
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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
oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105,
poz. 1115 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 i z 2001 r. Nr 14, poz. 124) i § 1 pkt 3 lit c 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 Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub opinii urbanistycznej  w wysokoci  100 z³,
2) sporz¹dzenie testamentu przez Przewodnicz¹cego
Zarz¹du lub Sekretarza Gminy
a) w siedzibie Urzêdu Gminy  w wysokoci  70 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu Gminy  w wysokoci  90 z³,
3) dokonywanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  w wysokoci  60 z³,
4) dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej  w wysokoci  30 z³.
§2
Obowi¹zek uiszczania op³aty, o której mowa w § 1 powstaje z chwil¹ wykonania danej czynnoci. Zap³ata nastêpuje w kasie Urzêdu Gminy znakami op³aty skarbowej
lub gotówk¹, z tym ¿e w przypadku jednorazowej op³aty
przewy¿szaj¹cej kwotê 100 z³. zap³ata nastêpuje wy³¹cznie gotówk¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/198/2000 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia i
okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej oraz zasad poboru i terminu jej p³atnoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1461
UCHWA£A Nr XXXVII/365/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z
1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z
1989 r. 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Gminy Stê¿yca
uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie gminy Stê¿yca ustala siê liczbê punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa):
1) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
w iloci 30,
2) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci 35.
§2
Traci moc § 10 uchwa³y Nr XIII/67/95 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stê¿yca miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

1462
UCHWA£A Nr XXXVII/256/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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) i art. 18, 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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371)
oraz 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) Rada Miasta Helu
uchwala, co nastêpuje:

poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704, z 1997r. 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, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz 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)
Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:

§1

Podatek p³atny w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas podatek z tytu³y posiadania tego psa wp³aca siê w
ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli w/w
podatku za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.

Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
 od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  150,00 z³,
 od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  100,00 z³,
 od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  30,00 z³,
 od sporz¹dzenia testamentu  30,00 z³.

§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów w
miecie Helu w wysokoci  37,00 z³ rocznie od ka¿dego
psa.
§2

§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku prowadzi inkasent.
Ustala siê wynagrodzenie w wysokoci 10% pobranej
op³aty.

§2

§4

Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/199/2000 Rady Miasta
Helu z dnia 28 grudnia 2000 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§3

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/189/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

§5

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1463
UCHWA£A Nr XXXVII/257/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów i unormowania innych spraw dotycz¹cych tego
podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 13,
poz. 74, zm. 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. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,

1464
UCHWA£A Nr XXXVII/258/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 13,
poz. 74, zm. 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. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45
poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycz-
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nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r.
Nr 123, poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1197 i Nr 125 poz. 1371) oraz 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) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³ od
1 m2 pow. u¿ytk.,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,62 z³ od 1
m2 pow. u¿ytk.,
3) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
 15,50 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
4) od budowli  2% ich wartoci ,
5) od powierzchni gruntów  0,09 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
6) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena  0,60 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.

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. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, 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, Nr89 poz. 971) i art. 15 oraz art. 19 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.
444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123, poz. 600, z
1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997r. 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, Nr160,
poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr
125, poz. 1371) oraz 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) Rada
Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/186/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.

1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej od osób
fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y obnonej i obwonej na terenie miasta
Helu.
2. Za prowadzenie handlu obnonego i obwonego pobierane s¹ prze inkasenta stawki dzienne op³aty targowej, w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) sprzeda¿ obnona z rêki, z koszyka, z wózka, z ³awy,
z ziemi i obwona z samochodów osobowych do
2,5 ton ³adownoci wynosi:
a) w okresie: od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09. do
31.12.  20,00 z³
b) w okresie: od 15.06. do 31.08.  40,00 z³,
2) sprzeda¿ obwona z samochodu powy¿ej 2,5 ton ³adownoci  50,00 z³.
3. Pobieranie op³at nastêpuje za wydaniem pokwitowania na druku cis³ego zarachowania. Osoba pobieraj¹ca op³atê nosi plakietkê identyfikacyjn¹ oraz legitymuje siê w³aciwym upowa¿nieniem.

§4

§2

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

Pobór podatku zleca siê inkasentowi  osobie fizycznej
lub prawnej  i ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
7% pobranej kwoty.

§5

§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.

1. Od uiszczania op³aty targowej s¹ zwolnione osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami po³o¿onymi na targowisku.
2. Od uiszczania op³aty targowej s¹ zwolnione osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce handel obnony lub obwony na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ
mieszkañców Helu.

§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, tj.:
 budynek Urzêdu Miasta w Helu przy ul. Wiejskiej 50,
 budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
 budynek przy ul. Wiejskiej 78,
 budynek harcówki przy ul. Helskiej.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1465
UCHWA£A Nr XXXVII/259/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.

§4
Organy porz¹dku publicznego prowadz¹ce kontrolê w
miecie maj¹ prawo do kontroli prowadzonego handlu
obnonego lub obwonego, zarówno w miejscach wyznaczonych do targowania jak i poza nimi, w tym tak¿e
do kontrolowania uiszczania nale¿nych op³at i sposobu
ich pobierania. Za uchybienia w stosunku do postano-
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wieñ niniejszej uchwa³y maj¹ prawo wymierzaæ kary w
trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach niezale¿nie od innych kar za nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów.

bytu osoby w Helu w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych przy dokonaniu czynnoci meldunkowych.

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/190/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.

Do poboru op³aty miejscowej upowa¿nia siê inkasentów  osoby fizyczne  i ustala siê ich wynagrodzenie w
wysokoci 10% od pobieranych op³at.

§6

§4

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

Op³ata, o której mowa w § 1, pobierana jest przez ca³y
rok kalendarzowy.

§7

Zwalnia siê od op³aty miejscowej dzieci do lat 7, inwalidów wojennych, kombatantów.

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1466
UCHWA£A Nr XXXVII/260/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek dziennych op³aty miejscowej i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w miecie Helu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. 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. 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. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.
718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art. 17 ust. 1
oraz art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123,
poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997r. 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, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1375) oraz 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)
Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki dzienne op³aty miejscowej w miecie Helu  pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w tym miecie w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych lub turystycznych za ka¿dy dzieñ pobytu w
nastêpuj¹cych wysokociach:
 1,50 z³  od osób doros³ych,
 0,50 z³  od dzieci w wieku powy¿ej 7 lat, uczniów,
studentów oraz emerytów i rencistów.
§2
Op³atê miejscow¹ pobiera siê z góry za ca³y okres po-

§3

§5

§6
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/188/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1467
UCHWA£A Nr XXXVII/261/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 13,
poz. 74, zm. 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. 1126, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) i 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 1992r. Nr 21, poz. 86, z 1994r. Nr 123,
poz. 600, z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od rodków transportowych wynosi ³¹cznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Poz. 1467, 1468, 1469
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ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  600,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie  1.000,00 z³,
c) powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t  1.200,00 z³.
Od samochodu ciê¿arowego o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  2.290,00 z³.
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 t i poni¿ej 12 t  1.400,00 z³.
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.770,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.290,00 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  1.200,00 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.400,00 z³,
b) powy¿ej 36 t  1.770,00 z³.
Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770,00 z³.
§2

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/187/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.

1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 Nr 45 poz. 497, Nr 89
poz. 971), art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000
Nr 46, poz. 543) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki czynszu w skali miesiêcznej za 1 m2
powierzchni lokalu u¿ytkowego przeznaczonego na cele:
a) handlowe i gastronomiczne:
14,06 z³ + 3,09 z³ (VAT) = 17,15 z³
b) us³ugowe :
4,69 z³ + 1,03 z³ (VAT) = 5,72 z³
c) magazynowe :
4,15 z³ + 0,91 z³ (VAT) = 5,06 z³
d) pomieszczenia gospodarcze, piwnice :
1,59 z³ + 0,35 z³ (VAT) = 1,94 z³
e) gara¿e:
1,59 z³ + 0,35 z³ (VAT) = 1,94 z³
§2
Ustalone stawki za najem lub dzier¿awê lokali u¿ytkowych nie obejmuj¹ op³at za us³ugi komunalne z tytu³u
utrzymania czystoci ulic i chodników przyleg³ych do
podmiotu najmu lub dzier¿awy, korzystania z kanalizacji
miejskiej, energii elektrycznej, itp.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/194/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

§3

§5

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

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1468
UCHWA£A Nr XXXVII/262/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek za najem i dzier¿awê lokali
u¿ytkowych po³o¿onych na terenie miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. 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 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985, Nr 91 poz.

1469
UCHWA£A Nr XXXVII/263/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za umieszczenie plansz/tablic reklamowych w granicach administracyjnych miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. 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 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 Nr 155
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985, Nr 91
poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 Nr 45 poz. 497, Nr 89
poz. 971) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Helu
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Poz. 1469, 1470, 1471
uchwala, co nastêpuje:
§1

Jednorazowa op³ata za 1 m2 powierzchni planszy/tablicy reklamowej w 2002 roku wynosi: 176,23 z³ + 38,77 z³
(VAT) = 215,00 z³.
2.

§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/192/2000 Rady Miasta Helu
z dnia 15 grudnia 2000 r.
§3

3.

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

4.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1470
UCHWA£A Nr XXXVII/264/2001
Rady Miasta Helu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek za dzier¿awê gruntu po³o¿onego w granicach administracyjnych miasta Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. 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 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 Nr 155
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 i Nr 88, poz. 985, Nr 91
poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 Nr 45 poz. 497, Nr 89
poz. 971) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Helu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê za dzier¿awê gruntów po³o¿onych w granicach
administracyjnych miasta Helu ustala siê wg stawek podanych w paragrafie 2 przy uwzglêdnieniu dalszych postanowieñ niniejszej uchwa³y.

5.

Dziennik Urzêdowy
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5) parkingi:
4,40 z³ + 0,97 z³ (VAT) = 5,37 z³
6) us³ugi:
1,38 z³ + 0,31 z³ (VAT) = 1,69 z³,
7) inne nie wym. w pkt 1-5:
2,05 z³ + 0,45 z³ (VAT) = 2,50 z³.
Stawki za 1 m2 powierzchni p³atne jednorazowo w ci¹gu roku do dnia 31 marca 2002 r. wynosz¹ za tereny
u¿ytkowane na cele upraw warzywniczych:
0,35 z³ + 0,08 z³ (VAT) = 0,43 z³.
Stawka miesiêczna za ruchome punkty sezonowe 
za 1 punkt do 4 m2 powierzchni wynosi:
983,61 z³ + 216,39 z³ (VAT) = 1200,00 z³.
Op³ata za ruchome punkty sezonowe, o których mowa
w pkt. 3, wnoszona jest jednorazowo za ca³y okres trwania dzier¿awy, najpóniej w dniu podpisania umowy.
Stawka miesiêczna od jednego stolika (maksymalnie
4 osobowego) dotycz¹cego gastronomii wynosi:
30,00 z³ + 6,60 z³ (VAT) = 36,60 z³.
§3

Dzier¿awcy, którzy prowadz¹ ca³oroczn¹ dzia³alnoæ
handlow¹, us³ugow¹ lub gastronomiczn¹, p³aciæ bêd¹
stawkê za 1 m2 powierzchni gruntu w skali miesiêcznej w
wysokoci: 7,50 z³ + 1,65 z³ (VAT) = 9,15 z³.
§4
Ustalone uchwa³¹ stawki za dzier¿awê gruntu nie obejmuj¹ op³at za us³ugi komunalne z tytu³u utrzymania czystoci ulic i chodników przyleg³ych do przedmiotu dzier¿awy, korzystania z kanalizacji miejskiej, itp.
Za wymienione us³ugi dzier¿awca ponosi op³aty na
podstawie odrêbnych umów.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Helu Nr XXVI/193/2000
z dnia 15 grudnia 2000 r.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

§2
m2 powierzchni

1. Stawki za 1
wynosz¹ w stosunku miesiêcznym za tereny u¿ytkowane na cele:
1) przemys³owe :
0,58 z³ + 0,13 z³ (VAT) = 0,71 z³
2) gara¿e :
0,38 z³ + 0,08 z³ (VAT) = 0,46 z³
3) handlowe, gastronomiczne:
a) w m-cach I, II, III, IV, V, X, XI, XII 1,25 z³ + 0,28 z³
(VAT) = 1,53 z³
b) w m-cach VI, VII, VIII, IX 23, 34 z³ + 5,14 z³ (VAT)
= 28,48 z³
4) pola namiotowe:
1,92 z³ + 0,42 z³ (VAT) = 2,34 z³

1471
UCHWA£A Nr XXVII/124/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622,
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
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Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 7a ust. 1,
art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) w zwi¹zku z art. 88a
ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193) oraz § 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) na wniosek Zarz¹du Miasta uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ 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 dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 11,60 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 6 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od gara¿y  4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci 4 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
6) 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,
7) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania cieków  2% ich wartoci,
8) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,40 z³ od 1 m2 powierzchni,
9) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póniejszymi zmianami), wykorzystywanych na cele rolnicze 0,05 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych 0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) cmentarze,
2) grunty i budynki oraz obiekty budowlane nie z³¹czone trwale z gruntem, zarz¹dzane w imieniu gminy

przez Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp.
z o.o. w Skórczu, z wyj¹tkiem nieruchomoci i obiektów budowlanych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków i lokali, od
których najemcy op³acaj¹ czynsz wolny,
3) grunty, budynki lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ
gminy miejskiej oraz bêd¹ce w posiadaniu jednostek i zak³adów bud¿etowych, z wyj¹tkiem czêci wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o innym charakterze ni¿ statutowa,
4) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy miejskiej i bêd¹ce w jej bezporednim zarz¹dzie,
5) budowle s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a i wody, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej ciep³a i wody
oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania cieków stanowi¹ce w³asnoæ gminy miejskiej.
2. Je¿eli podatnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna (np. Zak³ad Gospodarki Miejskiej) ma
ona obowi¹zek uwzglêdniania postanowieñ ust. 1 dotycz¹cych zwolnieñ od podatku i wykazania wy¿ej wymienionych zwolnieñ w deklaracji podatkowej.
§3
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 20 z³ za pierwszego i ka¿dego nastêpnego psa,
p³atn¹ do 30 kwietnia 2002 roku bez wezwania.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
3. Wskazuje siê inkasenta podatku od posiadania psów
w osobie pana Kazimierza Grzeni.
4. Ustala siê wynagrodzenie prowizyjne inkasenta w wysokoci 12% od zainkasowanych kwot podatku.
§4
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowiskach, w wysokoci:
1) za ka¿de rozpoczête 3 metry bie¿¹ce zajêtego miejsca sprzeda¿y:
a) od sprzeda¿y dokonywanej z rêki, kosza, wiadra,
wózka, roweru itp.:
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych w³asnej produkcji  7 z³,
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych nie pochodz¹cych z w³asnej produkcji  11 z³,
 artyku³ów innych ni¿ rolno-spo¿ywcze  8 z³,
b) od sprzeda¿y dokonywanej z pojazdu samochodowego, przyczepy, stoiska, straganu, namiotu:
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych w³asnej produkcji  11 z³,
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych nie pochodz¹cych z w³asnej produkcji  17 z³,
 artyku³ów innych ni¿ rolno-spo¿ywcze  17 z³;
2) za dokonanie rezerwacji miejsca sprzeda¿y  20 z³
od ka¿dego miejsca sprzeda¿y miesiêcznie,
3) za wjazd pojazdem samochodowym, ci¹gnikiem rolniczym lub wozem konnym na targowisko handlu
zwierzêtami i p³odami rolnymi, w celu:
 sprzeda¿y p³odów rolnych  7 z³ od pojazdu,
 sprzeda¿y zwierz¹t  2 z³ od ka¿dej sztuki zwierz¹t
przeznaczonych do sprzeda¿y.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
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targowiskach.
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
4. Wskazuje siê inkasenta op³aty targowej w osobie pana
Kazimierza Grzeni.
5. Ustala siê wynagrodzenie prowizyjne inkasenta w wysokoci 12% od zainkasowanych kwot op³aty targowej.
6. Ust. 4 i 5 nie dotycz¹ targowiska handlu zwierzêtami i
p³odami rolnymi.
§5
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) za wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, od ka¿dej
strony formatu A-4:
a) od pierwszej strony 15 z³,
b) od ka¿dej nastêpnej strony 10 z³,
2) za wydanie przez Burmistrza Miasta 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.
Nr 159, poz. 1051)  100 z³,
3) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60 z³,
4) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30 z³.
2. Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje 
z chwil¹ dokonania zg³oszenia lub wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynnoci urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej czynnoci ma byæ wydany dokument  z chwil¹ wydania tego dokumentu.
3. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
ust. 1.
4. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce na konto Urzêdu Miejskiego, w prowadz¹cym obs³ugê kasow¹ Urzêdu, Banku Spó³dzielczym w Skórczu.
§6
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr XX/
98/2000 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2001 rok, zmieniona uchwa³¹ Nr XXI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 28
lutego 2001 r. (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 24,
poz. 235).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1472
UCHWA£A Nr XXVII/125/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 listopada 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
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  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  800 z³,
 o liczbie osi  trzy  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1 100 z³,
 o liczbie osi  cztery  1 000 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1 450 z³,
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1 100 z³,
 o liczbie osi  trzy  800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1 400 z³,
 o liczbie osi  cztery  1 200 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2 130 z³,
4) 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:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700 z³,
c) powy¿ej 9 ton  900 z³,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
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niem 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  900 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1 200 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 300 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 500 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:
 o liczbie osi  dwie  1 000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1 700 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 700 z³,
 o liczbie osi  trzy  2 210 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  600 z³,
8) od przyczep i 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  400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna  500 z³,
 o liczbie osi  dwie  750 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 000 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 100 z³,
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna  400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna  500 z³,
o liczbie osi  dwie  1 120 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1 120 z³,
 o liczbie osi  trzy  1 200 z³,
10) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 000 z³.
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4 posiadaj¹cych katalizatory, stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  600 z³,
c) powy¿ej 9 ton  1 000 z³,
2) 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:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  450 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  600 z³,
c) powy¿ej 9 ton  800 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych, za
wyj¹tkiem dotycz¹cych pojazdów, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8 i 9:
 rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce w posiadaniu Zarz¹du Miasta Skórcz oraz jednostek i zak³adów bud¿etowych finansowanych z
bud¿etu miasta,
 rodki transportowe inne ni¿ objête zwolnieniem z
mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, u¿ywane przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Skórczu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1473
UCHWA£A Nr XXVII/126/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Skórczu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 23 ustawy z dnia 23
sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty,
ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego, ustawy  Karty Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), po uzyskaniu zgody Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Skórczu z
dnia 10 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³
Publicznych w Skórczu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 97,
poz. 804) wyrazy do 31 sierpnia 2001 zastêpuje siê
wyrazami do 31 sierpnia 2003.
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§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

1474
UCHWA£A Nr XXVII/127/2001
Raqdy Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, Nr 35, poz. 192, z 2990
r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz.
321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r.
Nzr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz.
732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 200 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, na terenie miasta Skórcz mo¿e byæ prowadzona w
20 punktach przeda¿y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XI/104/93 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 74, zm. 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. 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. 306, 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, art. 6, art. 7 ust. 2,
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, Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1375) Rada Miasta w Kocierzynie uchwala:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena za wyj¹tkiem przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,86 z³,
b) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci statutowej
przez zak³ady opieki zdrowotnej  5,62 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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³.
5. Od budowli okrelonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
4-6 w/w ustawy 2%.
6. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni  0,60 z³,
b) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹ zak³adów opieki zdrowotnej  0,09 z³,
c) 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 1993 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni 0,06 z³,
d) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni 3,28 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,09 z³.

1475

§2

UCHWA£A Nr XLIII/349/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
wysokoci 36 z³ od jednego psa w stosunku rocznym.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz stawki podatku od posiadania psów
na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,

§3
Podatek wymieniony w § 2 p³atny jest:
 I rata do 15 marca,
 II rata do 15 wrzenia
p³atne w kasie Urzêdu Miasta lub na konto bankowe
Urzêdu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Je¿eli obowi¹zek podatkowy, o którym mowa w § 2
powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, podatek za ten rok ustala
siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w którym istnia³
obowi¹zek.

3.

§5
O nabyciu lub zbyciu psa nale¿y powiadomiæ tutejszy
Urz¹d w ci¹gu 14 dni.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2002r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

4.

1476
UCHWA£A Nr XLIII/350/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 28 listopada 2001 r.

5.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2002 r. i zwolnieñ w tym
podatku.
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
(j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), w
zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
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, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta w Kocierzynie uchwala:

6.

7.

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,-z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 900,-z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.100,-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 1.400,-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 1.700,-z³

8.

9.

Poz. 1475, 1476

 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.800,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.100,-z³
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 1.500,-z³
 o liczbie osi  trzy 1.700,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy 1.800,-z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.900,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.200,-z³
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 tony 1.100,-z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton1.200,-z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.300,-z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania 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 1.200,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.300,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.230,-z³
 o liczbie osi  trzy 1.500,-z³
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,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.700,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.700,-z³
 o liczbie osi  trzy 2.210,-z³
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 700,-z³
Od przyczep lub naczep 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  jedna 700,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 800,-z³
 o liczbie osi  dwie 900,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.000,-z³
 o liczbie osi  trzy 1.100,-z³
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
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zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna 1.300,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 1.400,-z³
 o liczbie osi  dwie 1.500,-z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.600,-z³
 o liczbie osi  trzy 1.770,-z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc 1.300,-z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500,-z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych,
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Miasta i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem 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 ton w³¹cznie 600,-z³
 do 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 1.000,-z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton 1.200,-z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton 1.200,-z³
 do 5,5 tony i poni¿ej 9 ton1.300,-z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.400,-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 1.200,-z³
d) Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc 1.400,-z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.770,-z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadaj¹cych katalizatory oraz spe³niaj¹cych normê EURO 
2 i wy¿sze, stawki podatku zmniejsza siê i okrela w
wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 450,-z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 800,-z³
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton1.000,-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 tony 1.000,-z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton1.100,-z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.200,-z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 1.200,-z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.550,-z³
§3

1477
UCHWA£A Nr XLIII/351/01
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 28 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. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306, 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 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, Nr 160, poz.
1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz.
1375) i 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 Miasta Kocierzyna uchwala:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
1) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  90,00 z³,
2) za wykonanie opinii dotycz¹cej zgodnoci proponowanego podzia³u nieruchomoci z ustaleniami planu miejscowego  60,00 z³,
3) za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u  40,00 z³,
4) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,00 z³,
5) za dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  25,00 z³.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Nr VII/30/99 Rady Miasta w Ko-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1477, 1478, 1479,
1480
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cierzynie z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie okrelenia
wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe oraz Nr XXXIV/264/01 Rady Miasta w Kocierzynie z
dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/
30/99 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 3 lutego 1999r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych
za czynnoci urzêdowe.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Kocierzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1478
UCHWA£A Nr XLIII/355/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokoci kredytów
krótkoterminowych, które mo¿e zaci¹gaæ Zarz¹d Miasta w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306, 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. 48 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z pón. zm.),
Rada Miasta w Kocierzynie uchwala:
§1
Ustala siê kwotê do 300.000,-z³ (s³ownie: trzysta tysiêcy z³otych 00/100) jako maksymaln¹ wysokoæ kredytów
krótkoterminowych, które mo¿e zaci¹gaæ Zarz¹d Miasta
w 2002 roku.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1479
UCHWA£A Nr XLIII/360/01
Rady Miasta w Kocierzynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1, art. 42

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306,
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
Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28
czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji porz¹dkowej (M.P. Nr 30,
poz. 197), Rada Miasta w Kocierzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Drodze po³o¿onej po zachodniej stronie ulicy Kazimierza Tetmajera, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 1033 na obrêbie 6 miasta Kocierzyny nadaje
siê nazwê ALEKSANDRA FREDRY.
§2
Po³o¿enie drogi, o której mowa w § 1 okrela mapka
sytuacyjna stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w
Kocierzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

1480
UCHWA£A Nr XXXVII/342/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Tczewa.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997r. 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
oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122)
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
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306,
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 Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Polityki Gospodarczej
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,46 z³,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2  5,29 z³,
3) od powierzchni gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym, ale wykorzystywanych
na cele rolnicze za 1 m2 powierzchni  0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,09 z³,
c) pozosta³ych za 1 m2 powierzchni  0,08 z³.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych oraz innych budynków lub ich czêci  15,86 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,38 z³,
3) od budowli  2% ich wartoci,
4) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych,
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów,
ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2% ich wartoci,
5) od gruntów za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,56 z³.
§3
Obni¿a siê o 30% stawkê podatku okrelon¹ w § 1 pkt 2
niniejszej uchwa³y dla budynków gospodarczych przeznaczonych wy³¹cznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/252/2000 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie
miasta Tczewa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski

1481
UCHWA£A Nr XXXVII/343/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w miecie Tczewie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409
i Nr 149, poz. 704; z 1997r. 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 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041i 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 (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. 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. 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. 306, 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 Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji Polityki Gospodarczej 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
300 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
500 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
600 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
800 z³
 o liczbie osi  trzy
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.100 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o 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:
 o liczbie osi  dwie
1.100 z³
 o liczbie osi  trzy
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.400 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.200 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.600 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
500 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
700 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
900 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przycze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6)

7)

8)

9)

10)

Poz. 1481
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p¹, 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
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300 z³
 o liczbie osi  trzy
1.500 z³
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
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.600 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800 z³
 o liczbie osi  trzy
2.207 z³
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
600 z³
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
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
800 z³
 o liczbie osi  dwie
900 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.000 z³
 liczbie osi  trzy
1.100 z³
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:
 o liczbie osi  jedna
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
900 z³
 o liczbie osi  dwie
1.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.100 z³
 o liczbie osi  trzy
1.200 z³
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
500 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.000 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
350 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
550 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
650 z³

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
550 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
750 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
950 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
650 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
550 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.100 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory lub spe³niaj¹cych wymogi norm
w zakresie ochrony rodowiska EURO 1 lub EURO 2,
udokumentowane wiadectwem homologacji producenta, 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
200 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
400 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
500 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
400 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
600 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 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
500 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
400 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
900 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/253/2000 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
w miecie Tczewie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXVII/344/2001
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXI/265/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów w miecie Tczewie.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru wykazu i deklaracji na podatek.

Na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992r. 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 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122) 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. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej i Komisji
Polityki Gospodarczej uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997r. 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 oraz z
2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041i Nr 122,
poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 37 z³ za ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31
stycznia ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym
terminie, to wówczas op³aca podatek w ci¹gu 1 mc-a od
daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego za dany rok nie
wp³aci³ poprzedni w³aciciel.
§3
Emeryt lub rencista prowadz¹cy samodzielnie gospodarstwo domowe op³aca podatek od posiadania psów w
wysokoci 50% stawki okrelonej w § 1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/254/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od posiadania psów w miecie Tczewie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Smoliñski

§1
1. Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,49 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 14,17 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,62 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),
wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni 0,06 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.
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Poz. 1483, 1484, 1485
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§2
1. Ustala siê wzór wykazu nieruchomoci sk³adanych
przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXII/178/2000 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku oraz wzoru wykazu i
deklaracji na podatek, za wyj¹tkiem § 3 i 4, które uchylono w uchwale Rady Gminy Nr XXXI/266/2001 z dnia 30
listopada 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1484
UCHWA£A Nr XXXI/266/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149,
poz. 704; z 1997r. 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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.
983 i Nr 95, poz. 1041i Nr 122, poz. 1315) oraz art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i
Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) miejsca kultu religijnego i cmentarze,
2) budynki gospodarcze w³acicieli, których g³ówne ród³o utrzymania stanowi renta lub emerytura z tytu³u
prowadzenia gospodarstwa rolnego z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

3) budynek mieszkalny zwi¹zany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez osobê fizyczn¹,
4) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) dr  drogi,
c) Lz  grunty zakrzewione i zadrzewione (nie sklasyfikowane),
5) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ)
komunaln¹ Gminy Stegna zwi¹zane z dzia³alnoci¹ stra¿y po¿arnej, dzia³alnoci¹ sportow¹, kulturaln¹ i w zakresie opieki spo³ecznej,
6) nieruchomoci i budowle stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ Gminy Stegna lub zwi¹zków miêdzygminnych
do których nale¿y Gmina Stegna, zwi¹zanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludnoci w zakresie: kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
7) nieruchomoci i ich czêci, które stanowi¹ w³asnoæ
komunaln¹ Gminy Stegna nie rozdysponowane na
rzecz innych podmiotów.
§2
Obni¿a siê o 50% stawki podatku za:
1) budynki gospodarcze wykorzystywane dla celów bytowych przez mieszkañców gminy  co bêdzie stanowi³o stawkê od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,81 z³,
2) grunty sklasyfikowane zadrzewione i zakrzaczone
wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa rolnego nie wykorzystane pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ co bêdzie stanowi³o stawkê od 1 m2 powierzchni  0,045 z³.
§3
Traci moc § 3 i 4 uchwa³y Rady Gminy Stegna z dnia
19 grudnia 2000 r. Nr XXII/178/2000 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz
wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku oraz wzoru
wykazu i deklaracji na podatek oraz uchwa³a Rady Gminy z dnia 26 lutego 2001 r. Nr XXIV/198/2001 w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XXII/178/2000 Rady Gminy Stegna z
dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia
zwolnieñ od tego podatku oraz wzoru wykazu i deklaracji
na podatek.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1485
UCHWA£A Nr XXXI/267/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, terminów p³atnoci, zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i
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Poz. 1485, 1486, 1487

pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.
444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997r. 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 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041i
Nr 122, poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Stegna, Junoszyno, Jantar i Mikoszewo
w wysokoci:
1) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,70 z³,
b) od pozosta³ych 1,40 z³,
2) w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca i od 1 wrzenia do 15 wrzenia:
a) od dzieci do lat 7 oraz dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej
siê 0,50 z³,
b) od pozosta³ych 1,00 z³.
2. Zwalnia siê z op³aty miejscowej zorganizowane grupy
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci i ich opiekunów.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa przy zameldowaniu w terminie jednej doby po przybyciu do miejscowoci o której mowa w § 1, przez w³aciciela orodka wczasowego albo kempingu, u w³acicieli kwater prywatnych lub u osób wskazanych przez
Zarz¹d Gminy.
§3
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Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. 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 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622;
z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez Urz¹d Gminy w Stegnie
okrelone w § 2 niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
1) za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  50,00 z³,
2) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy lub Sekretarza Gminy 
15,00 z³,
3) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  114,00 z³,
4) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 57,00 z³.
§3
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w Stegnie Nr konta
83080001-550-36011-11/1.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

Ustala siê prowizjê dla inkasenta op³aty miejscowej w
wysokoci 10% kwoty zainkasowanej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1486
UCHWA£A XXXI/286/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, ustalenia wysokoci stawek tej op³aty i sposobu jej poboru.

1487
UCHWA£A Nr XXXI/269/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409
i Nr 149, poz. 704; z 1997r. 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 oraz z 2000 r.
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Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041i Nr 122, poz. 1315) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z
1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz. U. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1487, 1488, 1489, 1490
§1

Ustala siê cenê skupu ¿yta bêd¹c¹ podstaw¹ obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna w 2002 r.
na kwotê 34,65 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

§1
Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w okresie od 01.01  31.05
10,00 z³,
2) w okresie od 01.06  31.08
25,00 z³,
3) w okresie od 01.09  31.12
10,00 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
§3
1)
2)
3)
4)

Inkasentami op³aty targowej bêd¹:
So³ectwo Stegna  so³tys lub pani Ga³êziewska El¿bieta,
So³ectwo Jantar  so³tys lub pan Wensierski Rafa³,
So³ectwo Mikoszewo  so³tys lub pan Wensierski Rafa³,
w pozosta³ych so³ectwach  so³tysi.
§4

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej w
wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1488
UCHWA£A Nr XXXI/270/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta bêd¹cej podstaw¹ obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:

1489
UCHWA£A Nr XXXI/271/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adany
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki
organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/184/2000 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji na podatek rolny.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

1490
UCHWA£A Nr XXXI/272/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów oraz okrelenia terminu p³atnoci, inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso tego podatku.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Poz. 1490, 1491

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991
r. 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 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz. U. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 30,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny w terminie do
31 marca ka¿dego roku.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ so³tysi.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokoci 20% od zainkasowanej kwoty.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki
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UCHWA£A Nr XXXI/273/2001
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. 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 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) oraz art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r., zm.: Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Dz. U. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
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poz. 552, Nr 62, poz. 719, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy Stegna uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku od rodków transportowych:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  700 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 100 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton 
2.124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1 200 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1 300 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1 400 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1 700 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2 220 z³,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) 
1100 z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1 300 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1 700 z³,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1 400 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 uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a)  450 z³,
 lit. b)  650 z³,
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 lit. c)  1 050 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3:
 lit. a)  1 150 z³,
 lit. b)  1 250 z³,
 lit. c)  1 350 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5  1 050 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)  650 z³,
 lit. b)  1 350 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXII/180/2000 z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki
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POSTANOWIENIE Nr 41/01
Zastêpcy Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w S³upsku
z dnia 30 listopada 2001 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie
odwo³ania Rady Gminy Rzeczenica przed up³ywem kadencji.
Po rozpatrzeniu wniosku dotycz¹cego przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwo³ania Rady
Gminy Rzeczenica z³o¿onego przez Pe³nomocnika Grupy
Inicjatywnej utworzonej przez mieszkañców gminy Rzeczenica, dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15
wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985) postanawiam:
§1
Uznaæ wniosek za spe³niaj¹cy wymogi wy¿ej wymienionej ustawy.
§2
W dniu 13 stycznia 2002 r. przeprowadziæ referendum
w gminie Rzeczenica w sprawie odwo³ania Rady Gminy
przed up³ywem kadencji.
§3
Karta do g³osowania w referendum ma format A-5 i
jest drukowana na papierze koloru bia³ego. Jej wzór i treæ
okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

§5
Postanowienie podlega opublikowaniu na terenie gminy i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zastêpca Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego
w S³upsku
I. Wolañski
Za³¹cznik Nr 1
do Postanowienia Nr 41/01
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 30 listopada 2001 r.
WZÓR
KARTA DO G£OSOWANIA
w referendum gminnym w sprawie odwo³ania Rady
Gminy Rzeczenica zarz¹dzonym przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w S³upsku na dzieñ
13 stycznia 2002 r.
Czy Pan(i) jest za odwo³aniem
Rady Gminy Rzeczenica ?

Informacja:
G³osowaæ mo¿na stawiaj¹c znak X w kratce obok odpowiedzi TAK lub NIE.
Postawienie znaku X w wiêcej ni¿ jednej kratce lub
niepostawienie znaku X w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noæ g³osu.

(miejsce na pieczêæ
komisji obwodowej)

(pieczêæ
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego)

Za³¹cznik Nr 2
do Postanowienia Nr 41 /01
Zastêpcy Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 30 listopada 2001 r.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych
z przeprowadzeniem referendum gminnego
TERMIN WYKONANIA
CZYNNOCI

TREÆ CZYNNOCI

do dnia 14 grudnia 2001 r.

 podanie do wiadomoci mieszkañców przez
opublikowanie na terenie gminy postanowienia o przeprowadzeniu
referendum

do dnia 19 grudnia 2001 r.

 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji

§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela kalendarz stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

TAK
NIE

Poz. 1492
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Do Spraw Referendum
Lokalnego w Rzeczenicy

do dnia 23 grudnia 2001 r.

 podanie do wiadomoci wyborców w formie obwieszczenia
Wójta Gminy Rzeczenica informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz
siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum lokalnego
 powo³anie przez Zastêpcê Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego obwodowych
komisji do spraw referendum lokalnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

do dnia 30 grudnia 2001 r.

 sporz¹dzenie w Urzêdzie Gminy w Rzeczenicy spisów osób
uprawnionych
do
udzia³u w referendum

12 stycznia 2002 r.

 przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji do spraw
referendum lokalnego
spisów osób uprawnionych do udzia³u w
referendum

13 stycznia 2002 r.
godz. 6.00  20.00

 g³osowanie w referendum
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