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1493
UCHWA£A Nr XXVII/206/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at
w 2002 r. na terenie Gminy Przywidz.
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), w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 2, art. 14 pkt 1, 2 i 4, art. 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz na podstawie
§ 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a i b 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 Przywidz uchwala co nastêpuje:
§1
1. Podatkami i op³atami, jakie nale¿y wp³acaæ na rzecz
Gminy Przywidz w roku podatkowym 2002 obejmuje
siê:
a) podatek od nieruchomoci,
b) podatek od posiadania psów,
c) op³aty lokalne: op³atê targow¹, miejscow¹.
2. Zap³aty podatków o których mowa w ust. 1 dokonuje
siê w kasie Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy
Urzêdu Gminy.
3. Zap³aty podatków mo¿na dokonywaæ równie¿ poprzez
inkasentów z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ zobowi¹zany jest do wp³at podatków w kasie Urzêdu Gminy lub na rachunek Gminy.
§2
1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci okrela
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci
 mienie gminne zak³adów i jednostek bud¿etowych
wchodz¹cych w sk³ad struktury organizacyjnej Gminy Przywidz oraz mienie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
3. Zwolnienie nie dotyczy budynków jak i ich czêci oraz
gruntów s³u¿¹cych celom mieszkaniowym oraz wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.

4. Poza zwolnieniami i ulgami okrelonymi w ustawie
uchwala siê dodatkowe zwolnienia i ulgi w podatku od
nieruchomoci:
a) podatek wymieniony w za³. nr 1 lp. 6 obni¿a siê o
50% od powierzchni przekraczaj¹cej 25 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku je¿eli g³ównym ród³em utrzymania podatnika lub jego wspó³ma³¿onka jest emerytura z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) podatek wymieniony w za³. nr 1 lp. 10 obni¿a siê o
50 % je¿eli wy³¹cznym ród³em utrzymania podatnika lub jego wspó³ma³¿onka jest emerytura z tytu³u
prowadzenia gospodarstwa rolnego.
c) podatek wymieniony w za³. nr 1 lp. 2 obni¿a siê o
50% w pierwszych 3 latach od powierzchni przekraczaj¹cej 50 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku dla
nowo wybudowanych obiektów przeznaczonych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub obiektów zaadaptowanych na te cele (dotychczas o innym przeznaczeniu).
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w Gminie Przywidz w wysokoci 25 z³ rocznie
od jednego psa.
2. Podatek jest p³atny w terminie do dnia 15 marca albo
do dnia 15-go miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu w którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie
obowi¹zku podatkowego.
3. Poza zwolnieniami i ulgami okrelonymi w ustawie:
 podatek obni¿a siê o 50% je¿eli wy³¹cznym ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onki jest emerytura lub renta (obni¿ka obejmuje tylko 1 psa).
§4
1. Wysokoæ op³at lokalnych okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Poboru op³aty miejscowej dokonuje siê w okresie od
1 czerwca 2002 do 30 wrzenia 2002 od osób fizycznych przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych.
3. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby
upowa¿nione przez Wójta Gminy Przywidz. Osoby o których mowa w ust. 3 dokonuj¹ rozliczenia z op³aty miejscowej w terminie do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca.
§5
Inkasentom przys³uguje prowizja 10% od zainkasowanej kwoty.
§6
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr XXI/148/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci,
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 uchwa³a Nr XXI/149/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów,
 uchwa³a Nr XXI/150/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej,
 uchwa³a Nr XXI/153/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej, terminu p³atnoci i sposobu
jej poboru.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przywidz
E. Kalinowski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy Przywidz
Nr XXVII/206/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.
Podatek od nieruchomoci  stawki na 2002 r.

Lp.

Rodzaj nieruchomoci stawki na 2002 r.

Stawka podatku
na 2002 r.

1

Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci

0,41 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

11,24 z³

3

Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym

4,00 z³

4

Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych

5,62 z³

5

Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿y wolnostoj¹cych

6

Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków niemieszkalnych, sta³ych tymczasowych lub ich czêci

7

Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi

0,50 z³

8

Od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele
rolnicze

0,04 z³

9

Od 1 m2 powierzchni gruntów wykorzystywanych pod budownictwo
letniskowe

0,09 z³

10

Od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych

0,07 z³

11

Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,28 z³

12

Budowle (wartoæ amortyzacyjna)

2%

3,80 z³
3,51 z³
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Gminy Przywidz
Nr XXVII/206/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.
Wysokoæ op³at lokalnych w roku 2002

Lp.
I.

Rodzaj op³aty

Stawka op³aty

OP£ATA TARGOWA

Stawka na 2002 r.

1.

a) z samochodu ciê¿arowego lub sprzeda¿ dostawczego platformy przyczepy
samochodu albo ci¹gnika z przyczep¹
b) z samochodu osobowego
c) z wozu konnego
d) od sprzeda¿y straganowej
e) z wolnej rêki

II.

OP£ATA MIEJSCOWA

1.

Op³ata miejscowa za dobê

1494

18,00 z³
14,00 z³
12,00 z³
6,00 z³
2,00 z³
Stawka
na 2002 rok
1,20 z³

Ustala siê cenê skupu ¿yta za 1q na kwotê 33 z³ jako
podstawê obliczenia podatku rolnego.

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 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1375) Rada
Gminy w Przywidzu uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Traci moc uchwa³a Nr XXI/151/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r. sprawie ceny skupu ¿yta.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
dla pojazdów
dla pojazdów
wyprodukowanych wyprodukowanych
po 1990 r.
przed 1990 r.
1) od samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3, 5 tony do 5, 5 tony w³¹cznie
450 z³
470 z³
b) powy¿ej 5, 5 ton do 9 ton w³¹cznie
650 z³
680 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
750 z³
790 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
900 z³
950 z³
 o liczbie osi  trzy
1200 z³
1260 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1450 z³
1520 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1650 z³
1730 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1850 z³
1940 z³

UCHWA£A Nr XXVII/207/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ceny ¿yta.
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
z pón. zm.) Rada Gminy Przywidz:
§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przywidz
E. Kalinowski

1495
UCHWA£A Nr XXVII/208/201
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
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 (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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1495, 1496

 2830 

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
900 z³
950 z³
 o liczbie osi  trzy
1200 z³
1260 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1450 z³
1520 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1650 z³
1730 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1850 z³
1940 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
530 z³
b) od 5, 5 tony i poni¿ej 9 ton
700 z³
740 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
840 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1100 z³
1160 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1300 z³
1370 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1500 z³
1580 z³
 o liczbie osi  trzy
1700 z³
1790 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
1100 z³
1160 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1680 z³
1760 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1680 z³
1760 z³
 o liczbie osi  trzy
2210 z³
2290 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
630 z³
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
650 z³
680 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
750 z³
790 z³
 o liczbie osi  dwie
800 z³
840 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
900 z³
950 z³
 o liczbie osi  trzy
1100 z³
1160 z³
9) od przyczepy i 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
650 z³
680 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:

 o liczbie osi  jedna
750 z³
790 z³
 o liczbie osi  dwie
1120 z³
1180 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1480 z³
1550 z³
 o liczbie osi  trzy
1200 z³
1260 z³
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
750 z³
790 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1300 z³ 1370 z³
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Przywidz.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/152/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1496
UCHWA£A Nr XXVII/209/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia taryfy za pobór wody z wodoci¹gów gminnych i ujêæ zmechanizowanego poboru wody
oraz za odprowadzenie cieków do urz¹dzeñ gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 i art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 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 Gminy Przywidz uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala taryfê za pobór 1 m3 wody:
 z wodoci¹gów gminnych w wysokoci  1,50 z³.
 z ujêæ zmechanizowanych w wysokoci  1,00 z³.
§2
1. Ustala taryfê za odprowadzenie 1 m3 cieków do urz¹dzeñ gminnych:
 z kolektora w wysokoci  2,00 z³.
 cieków dowo¿onych w wysokoci  1,50 z³.
§3
Do kwot podanych w § 1 i 2 nale¿y doliczyæ podatek
VAT.
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Poz. 1496, 1497, 1498, 1499
§4

Op³aty o których mowa w § 1, 2 i 3 nale¿y wnosiæ do
dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzenia i 15 listopada.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXI/146/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1497
UCHWA£A Nr XXVII/210/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe  orodki wypoczynkowe.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 Gminy Przywidz uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za:
1) najem 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego pod kiosk
spo¿ywczy w kwocie 4,65 z³ miesiêcznie,
2) najem 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego w Orodku Zdrowia w Przywidzu w kwocie 9,01 z³ miesiêcznie,
który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci.
3) najem 1 m2 powierzchni piwnicy w Orodku Zdrowia
w Przywidzu w kwocie 4,64 z³ miesiêcznie, który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci.
4) do podanych stawek w pkt 1, 2, 3 nale¿y doliczyæ podatek VAT.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/144/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r.
§3

Na podstawie art. 40 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 Gminy Przywidz uchwala co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

§1

UCHWA£A Nr XXVII/212/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.

Ustala siê op³atê za:
1) dzier¿awê 1 m2 gruntu pod orodkami wypoczynkowymi w kwocie 0,26 z³ rocznie,
2) dzier¿awê obiektów wypoczynkowych rocznie w kwocie 2% wartoci dzier¿awionych obiektów przeszacowanych corocznie o wska¿nik inflacji.
Do podanych stawek w pkt 1 i 2 nale¿y doliczyæ podatek VAT.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/143/2000 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 grudnia 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1498
UCHWA£A Nr XXVII/211/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

1499

w sprawie po³¹czenia jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 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
Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê po³¹czenia nastêpuj¹cych jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz:
 Szko³y Podstawowej w Przywidzu,
 Gminnego Przedszkola w Przywidzu
w jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ pod nazw¹ Zespó³
Przedszkolno  Szkolny w Przywidzu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1500, 1501
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1500

§2

UCHWA£A Nr XXIV/161/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy Suchy D¹b nieruchomoci lub ich czêci:
a) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
b) u¿ytkowane na potrzeby opieki zdrowotnej,
c) s³u¿¹ce do doprowadzania wody i oczyszczania cieków,
d) wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe,
e) wykorzystywane na wietlice i kluby i boiska sportowe,
f) pozosta³e grunty gminne .
2. Zwalnia siê z podatku nieruchomoci zajête na cele
mieszkalne przez duchownych ró¿nych wyznañ religijnych.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Suchy D¹b w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 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) oraz
art. 5 ust. 1i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375)  Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0, 40 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,57 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7, 84 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,00 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni.
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, wykorzystywanych na cele rolnicze 
0,04 z³ za 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3, 28 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

1501
UCHWA£A Nr XXIV/162/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do celów
podatku rolnego na terenie gminy Suchy D¹b w 2002
roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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) 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,
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr
81, poz. 875) Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) do kwoty
33,50,- z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan
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1502
UCHWA£A Nr XXIV/163/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 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) oraz
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 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 Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)  Rada
Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów na
terenie gminy Suchy D¹b w wysokoci 30, - z³. za jednego psa rocznie.
§2
Podatek op³aca siê bez wezwania w terminie do 15
maja, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
nabycia psa, na konto Urzêdu Gminy w Suchym Dêbie
lub inkasentowi.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów w³acicieli
psów z terenu Gminy Suchy D¹b.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

1503
UCHWA£A Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie gminy Suchy D¹b
na rok 2002.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 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) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 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. 1315) Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych na rok 2002:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y,
2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y,
3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3.5 tony
poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do
uchwa³y,
4) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do
uchwa³y,
5) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5 do uchwa³y,
6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6 do uchwa³y,
7) autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1503
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3, 5 TON DO PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1
3,5 tony
pow. 5,5 tony
pow. 9 ton

2
5,5 tony w³¹cznie
9 ton w³¹cznie
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
po 1990 roku
3
4
600
550
1000
950
1200
1100
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

Liczba osi i 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 (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1600
1600
1600
1650
Trzy osie
1650
1650
1650
1700
1700
1750
Cztery osie i wiêcej
1700
1750
1800
2000
2100

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1650
1650
1650
1700
1700
1700
1700
1750
1750
1800
1750
1800
2000
2100
2290

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW OD 3, 5 TONY PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1

2
5,5 tony w³¹cznie
9 ton w³¹cznie
poni¿ej 12 ton

3,5 tony
pow. 5,5 tony
pow. 9 ton

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
po 1990 roku
3
4
900
850
1100
950
1400
1200
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

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

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1700
1700
1750
1770
Trzy osie
1770
1770

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1700
1700
1750
1770
1770
2290
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON DO PONI¯EJ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1
7 tony
pow. 9 tony
pow. 11 ton

2
9 tony w³¹cznie
11ton w³¹cznie
Poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
po 1990 roku
3
4
950
800
1100
1000
1200
1100

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1503
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥
DOPUSZCZALN¥ MASÊ CAKOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH
WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

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

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
1 o
1250
1280
1300
2 osie
1350
1380
1400
1500
3 osie
1400
1500

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1250
1280
1300
1350
1380
1400
1500
1400
1500
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXIV/164/2001
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 26 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW, W ZALE¯NOCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA

Liczba miejsc do siedzenia
od

do

1
15 miejsc
20 miejsc
30 miejsc

2
20 miejsc w³¹cznie
30 miejsc
powy¿ej 30 miejsc

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
po 1990 roku
3
4
1200
1000
1400
1200
1770
1600
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1504
UCHWA£A Nr XXIV/165/01
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobieran¹ z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za odprowadzanie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) oraz 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 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) Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za wodê pobieran¹ z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do
gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
1) za 1 m3 pobranej wody  1, 30 z³ + 7% VAT,
2) za 1m3 odprowadzonych cieków  1, 85 z³ + 7%
VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Suchy D¹b.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVII/125/00 Rady Gminy w Suchym Dêbie z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci op³at za wodê pobierana z hydroforni gminnych i odprowadzanie cieków.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 grudnia 2001 r. i
podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w
Suchym Dêbie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

1505
UCHWA£A Nr XXIV/166/2001
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie sprzeda¿y przetargowej nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargowej
dzia³ki: nr 223/5 o powierzchni 719 m2, nr 223/1 o powierzchni 1 577 m2, po³o¿one we wsi Grabiny Zameczek,
dla której w S¹dzie Rejonowym w Tczewie prowadzona
jest ksiêga wieczysta nr 10 569.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Suchy D¹b.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

1506
UCHWA£A Nr XXIV/167/2001
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie sprzeda¿y przetargowej nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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) Rada
Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargowej
dzia³kê nr 223/4 o powierzchni 1 186 m2, po³o¿on¹ we
wsi Grabiny Zameczek, dla której w S¹dzie Rejonowym
w Tczewie prowadzona jest ksiêga wieczysta nr 10 569.
2. Dzia³ka stanowi ogródki przydomowe obok budynku
by³ej szko³y, znajduj¹cego siê na dzia³ce nr 223/3. Ze
wzglêdu na nieforemny kszta³t oraz przebiegaj¹c¹ przez
dzia³kê kanalizacjê oraz liniê wysokiego napiêcia wraz
z transformatorem  nie mo¿e stanowiæ samodzialnej
dzia³ki budowlanej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Suchy D¹b.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1507

1508

UCHWA£A Nr XXIV/168/2001
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXI/175/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za
niektóre czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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) oraz
art. 18 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, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123,
poz. 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
105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za nastepuj¹ce
czynnoci urzêdowe:
1) za sporz¹dzenie testamentu  50,-z³,
2) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy  100,-z³.
§2
W uchwale Nr XIX/140/2001 Rady Gminy Suchy D¹b z
dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej za czynnoci urzêdowe, w § 1 skrela
siê wyrazy na okres do dnia 31 grudnia 2001 r.
§3
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na konto Urzêdu
Gminy w Suchym Dêbie, za³¹czaj¹c do wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej kopiê dowodu dokonania
wp³aty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Suchy D¹b.
§5
Traci moc:
 uchwa³a Nr XV/75/96 Rady Gminy w Suchym Dêbie z
dnia 28 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia op³aty
administracyjnej za czynnoci urzêdowe,
 uchwa³a Nr XX/103/96 Rady Gminy w Suchym Dêbie z
dnia 30 padziernika 1996 r. w sprawie zmiany uchwa³y z dnia 28 marca 1996 r. Nr XV/75/96 w sprawie op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Barchan

w sprawie zmian w Statucie Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1oraz art. 40 ust. 2 pkt 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, Nr 89,
poz. 971), w zwi¹zku z art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany do Statutu Gminy Dziemiany
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXIII/111/96 z dnia 14 czerwca
1996 r. polegaj¹ce na:
1. W § 12 ust. 2 skrela siê pkt 5, 6, 7.
2. W rozdziale IV wprowadza siê § 19a o treci:
1. Organy gminy dzia³aj¹ jawnie. Jawnoæ dzia³ania
Rady i jej komisji zapewniona jest przez:
1) podawanie do publicznej wiadomoci terminów
sesji oraz posiedzeñ komisji Rady;
2) umo¿liwienie mieszkañcom przys³uchiwanie siê
obradom;
3) og³aszanie uchwa³ sesji w sposób zwyczajowo
przyjêty albo w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, je¿eli istnieje taki obowi¹zek
ustawowy;
4) umo¿liwienie zapoznawania siê z protokó³ami posiedzeñ organów kolegialnych, w tym Zarz¹du.
2. W celu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych lub ochrony niektórych dzia³añ organów, pracownik samorz¹dowy gromadz¹cy zbiory uchwa³ i protokó³ów, odpowiedzialny za ich udostêpnianie, obowi¹zany jest usun¹æ z treci wymienionych dokumentów
te fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione. Osoba,
organ lub jednostka organizacyjna, której sprawa dotyczy mo¿e wyraziæ zgodê na ujawnienie tej czêci protokó³u. Je¿eli sprawa dotyczy kilku osób lub organów
wszystkie one powinny wyraziæ zgodê na odtajnienie
informacji.
3. Zainteresowani mog¹ korzystaæ z protokó³ów z posiedzeñ sesji, komisji i Zarz¹du w siedzibie Urzêdu, sporz¹dzaæ notatki oraz odbitki wy³¹cznie w obecnoci
upowa¿nionego pracownika Urzêdu Gminy po z³o¿eniu wniosku okrelaj¹cego zakres i rodzaj ¿¹danej informacji. Nie sporz¹dza siê odbitek, je¿eli dokumenty
s¹ dostêpne na stronie internetowej gminy.
4. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 3 s¹ wykonywane
odp³atnie. Odp³atnoæ okreli Zarz¹d Gminy.
5. Protokó³y z posiedzeñ Komisji Rewizyjnych udostêpnianie s¹ zainteresowanym po przyjêciu ich przez Radê.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj¹
przepisy prawa, a w szczególnoci:
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a) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 11, poz. 95 z 2000 r.,
Nr 12, poz. 136 i Nr 23, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 247);
b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz inne przepisy, z których wynika obowi¹zek zachowania tajnoci.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/169/01 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w
Statucie Gminy Dziemiany.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

1509
UCHWA£A Nr XXXI/176/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatków od nieruchomoci i op³at obowi¹zuj¹cych w Gminie Dziemiany na
rok 2002.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 10,
art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art.
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z pón. zm.), Rozporz¹dzenia Nr 4/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 6 maja
1992 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których
pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12,
poz. 63), art. 97 ust. 1 kpt. 3 i ust. 3 Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraliwych chorób zwierzêcych (Dz. U. Nr 77,
poz. 673 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w gminie okrela siê w sposób nastêpuj¹cy:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,46 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,85 z³,
c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 7,84 z³,
d) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) od budynków gospodarczych nierolników i pozosta³ych budynków  2,81 z³,
2) od budynków po³o¿onych na terenach budownictwa letniskowego  5,62 z³,
e) od budowli 2 % wartoci
f) od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, 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%
wartoci,
g) od 1 m2 powierzchni gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi
0,46 z³,
2) dzia³ek letniskowych 0,09 z³,
3) pozosta³ych 0,06 z³,
h) od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3)
wykorzystywanych na cele rolnicze 0,04 z³,
i) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 z³.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 powo³anej na wstêpie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych:
 budynki i grunty bêd¹ce w zarz¹dzie gminy;
 grunty prywatne zajête na drogi, pod którymi przebiegaj¹ kolektory sanitarne.
3. Wysokoæ podatku od nieruchomoci od budynków
letniskowych zamieszkanych na sta³e przez w³acicieli
tych budynków okrela siê wed³ug stawki okrelonej
w ust. 1 lit. a), a wysokoæ stawki za 1 m2 pow. gruntów jak pozosta³ych, okrelonych w ust. 1 lit. g) p. pkt 3).
4. Op³atê podatku od nieruchomoci na terenie gminy
pobieraj¹:
a) so³tysi;
b) Urz¹d Gminy.
§2
1. Wysokoæ dziennej op³aty targowej pobieranej od osób
dokonuj¹cych sprzeda¿y na placu targowym w Dziemianach ustala siê w kwocie 10,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej dokonuje upowa¿niony przez
Wójta Gminy Dziemiany pracownik Urzêdu Gminy wydaj¹c ka¿dorazowo odpowiednie pokwitowanie.
§3
1. Wysokoæ dziennej op³aty miejscowej pobieranej od
osób przebywaj¹cych okresowo od dnia 1 czerwca do
dnia 30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowoci: Dziemiany, Raduñ ustala siê w kwocie 1,50 z³.
2. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ z zamiarem pozostania tam co najmniej
przez jedn¹ dobê.
3. Op³aty miejscowej nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz od m³odzie¿y ucz¹cej siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1509, 1510
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4. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
a) od osób fizycznych przebywaj¹cych w orodkach
wczasowych, obozowiskach turystycznych, kempingach, polach biwakowych, polach biwakowych,
kwaterach prywatnych administrowanych przez jednostki obs³ugi ruchu turystycznego  kierownicy tych
zak³adów, b¹d jednostek lub wskazani przez nich
pracownicy,
b) od innych osób, osoba, z któr¹ Wójt Gminy w Dziemianach zawrze umowê o dokonywanie poboru
op³aty miejscowej.
5. Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla osób o których mowa w ust. 4 w wysokoci 7% za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
6. Podstawê ustalania wynagrodzenia prowizyjnego stanowi¹ kwoty zainkasowane osobicie przez osoby o
których mowa w § 5 ust. 4.
§4
Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów w roku 2002.
§5
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ w Gminie Dziemiany:
a) za sporz¹dzenie testamentu danej osoby:
 w Urzêdzie Gminy 50,00 z³,
 poza siedzib¹ Urzêdu Gminy 80,00 z³,
b) za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100,00 z³,
c) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 55,00 z³,
d) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 27,00 z³.
2. Op³ata administracyjna bêdzie pobierana w Urzêdzie
Gminy w Dziemianach.
§6
1. Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla so³tysów:
 w wysokoci 7 % za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego.
 w wysokoci 30 % za inkaso nale¿noci za wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t.
2. Podstawê ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowi¹ kwoty zainkasowane przez so³tysa osobicie.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r. oraz ma zastosowanie do podatku i op³at
nale¿nych za 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

1510
UCHWA£A Nr XXXI/177/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty za wodê oraz
odp³atnoci za utylizacjê cieków w gminie Dziemiany
na 2002 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 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), § 3 ust. 1 pkt 1
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r.
w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wysokoæ op³aty za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ wodoci¹gów gminnych oraz z urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w
obiektach owiatowych ustala siê w kwocie 1,70 z³ +
VAT za 1 m3 pobranej wody.
2. Dla sta³ych mieszkañców gminy Dziemiany zaopatrzonych w wodomierz wysokoæ op³aty za pobran¹ wodê
zmniejsza siê i okrela w wysokoci 1,19 z³+ VAT za
1 m3.
3. Op³ata za pobór wody bêdzie pobierana przez:
 so³tysów,
 Urz¹d Gminy.
4. Zwalnia siê z uiszczania op³aty za zu¿ycie wody:
 jednostki organizacyjne gminy Dziemiany,
 Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹,
 Urz¹d Gminy.
§2
1. Okrela siê wysokoæ op³aty za utylizacjê cieków w
oczyszczalniach gminnych:
 w Dziemianach:
1) dla osób pod³¹czonych do kanalizacji:
a) partycypuj¹cych w kosztach budowy oczyszczalni  2 z³ + VAT za 1m3,
b) nie partycypuj¹cych w kosztach budowy oczyszczalni  4 z³ + VAT za 1 m3,
2) dla osób nie pod³¹czonych do kanalizacji:
a) partycypuj¹cych w kosztach budowy oczyszczalni  1,50 z³ + VAT za 1 m3,
b) pozosta³ych 3 z³ + VAT za 1 m3:
 w Kaliszu w kwocie 2,50 z³ + VAT za 1 m3
 w Schodnie  w kwocie 12 z³ + VAT za 1 m3
utylizowanych cieków.
2. Zmniejsza siê stawkê op³aty dla sta³ych mieszkañców
miejscowoci Schodno, którzy partycypowali w kosztach budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji oraz
zwolnionych z partycypacji na podstawie odrêbnych
porozumieñ i okrela siê w wysokoci 2,40 z³ + VAT za
1 m3.
3. Zmniejsza siê stawkê op³aty dla sta³ych mieszkañców
miejscowoci Schodno, którzy niepartycypowali w
kosztach budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji i
okrela siê w wysokoci 6 z³ + VAT za 1 m3.
4. Zmniejsza siê stawkê op³aty dla niesta³ych mieszkañców miejscowoci Schodno, którzy partycypowali w
kosztach budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji i
okrela siê w wysokoci 6 z³ + VAT za 1 m3.
5. Zmniejsza siê stawkê op³aty dla w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych w miejscowoci Schodno, którzy
dostarczaj¹ do grawitacyjnych kolektorów sanitarnych
cieki za pomoc¹ w³asnych urz¹dzeñ t³ocznych na swój
koszt i okrela siê w wysokoci 1,90 z³ + VAT za 1 m3.
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6. Wielkoæ odprowadzonych cieków okrelana bêdzie
w stosunku 0,9 do iloci zu¿ytej wody pobranej z urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
7. Op³ata za utylizacjê cieków bêdzie pobierana przez
Urz¹d Gminy.
§3
Ustala siê prowizyjne wynagrodzenie dla so³tysów w
wysokoci 7 % od zainkasowanej kwoty, z tytu³u poboru
op³aty za wodê.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) stawki za 1 m2 powierzchni u¿ytkowanych na cele
rolnicze w kwocie 0,15 z³ + VAT w stosunku rocznym,
4) stawki za 1 m2 powierzchni u¿ytkowanych na cele
imprez widowiskowych i sportowych (cyrki, weso³e
miasteczka itp.) w kwocie 0,13 z³ + VAT za ka¿dy
dzieñ pobytu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Dziemianach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

1512

1511
UCHWA£A Nr XXXI/178/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego za
grunty stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

UCHWA£A Nr XXXI/181/01
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Dziemiany na rok 2002 r.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 60, poz. 610)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dziemiany na
rok 2002 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

§1
Ustala siê minimalne stawki czynszu za dzier¿awê gruntów na 2002 r. w zaleznoci od sposobu ich u¿ytkowania:
1) stawki za 1 m2 powierzchni u¿ytkowanych na cele
handlowe i ma³ej gastronomii w kwocie 0,35 z³ +
VAT w stosunku miesiêcznym,
2) stawki za 1 m2 powierzchni u¿ytkowanych na cele
rzemielnicze, us³ugowe w kwocie 0,35 z³ + VAT w
stosunku miesiêcznym,

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Plan dzia³ania dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dziemiany na rok 2002

Lp

1.

2.

Kategoria zadania
Zwiêkszenie
dostêpnoci terapii

Pomoc dla rodziny

Cel zadania
•
•
•
•
•

utrzymanie wspó³pracy z Poradni¹ Odwykow¹
w Kocierzynie
wspó³praca z Centrum Interwencji Kryzysowej
utrzymanie punktu konsultacyjnego, którego celem jest
udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy
w rodzinie oraz osobom uzale¿nionym od alkoholu
pomoc prawna dla rodzin i ofiar przemocy w rodzinie
podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu
obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie
lecznictwa odwykowego

Podmiot
realizuj¹cy
zadanie
GKRPA

Terapeuci
GKRPA
Pe³nomocnik
Policja
GOPS
Orodek
Zdrowia
Szko³y

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

4.

5.

6.

7.
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• indywidualne rozmowy z rodzicami
• projekcje filmów o tematyce alkoholowej
• pogadanki tematyczne prowadzone w szkole na
godzinach wychowawczych przez przedstawicieli
Policji, GOPS, S¹du Rodzinnego, AA, S³u¿by
Zdrowia, PPP
• prowadzenie programów profilaktyki alkoholowej we
wszystkich szko³ach na terenie Gminy Dziemiany
• realizacja w szko³ach programu Drugi elementarz,
„Noe”
• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tego
programu
• prowadzenie imprez o charakterze trzewociowym
jak:
– konkurs wiedzy o alkoholu z nagrodami
– konkurs plastyczny (plakat, fotografia, rzeba)
Dzia³alnoæ
– projekcje filmów antyalkoholowych
profilaktyczna
– przedstawienia teatralne
– organizowanie zawodów i turnieji sportowych (zakup
sprzêtu sportowego, zakup nagród rzeczowych)
– olimpiada sportowa
– wspólne spotkania z rodzicami : ogniska, pieczenie
kie³basek, konkursy z udzia³em rodziców i wychowawców,
organizacja zajêæ w czasie ferii zimowych
– organizowanie ró¿nych form spêdzania czasu wolnego
• systematyczna analiza problemów alkoholowych w
Gminie Dziemiany
• broszury, plakaty, ulotki, kasety wideo, ksi¹¿ki o
Rozpowszechnianie
materia³ów informatematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej
cyjnych o tematyce • organizacja biblioteczki z pras¹ i publikacjami
antyalkoholowej
antyalkoholowymi
Dofinansowanie dla • teatr, kino, wycieczka, kolonie, zimowisko, biwaki
dzieci z rodzin alkoholowych do imprez
pozaszkolnych
• nawi¹zanie
wspó³pracy
z
organizacjami
m³odzie¿owymi w celu rozszerzenia profilaktyki antyalkoholowej
Wspomaganie insty- • wyposa¿enie pomieszczenia wietlicy socjoterapeutucji i stowarzyszeñ
tycznej w Dziemianach
• sfinansowanie i dofinansowanie zakupu materia³ów i
sprzêtu niezbêdnego do realizacji programu realizowanego przez lokalne instytucje
Ustalanie zasad wyda- • rozpatrywanie wniosków o zezwolenia
wania i cofania zez- • kontrola przestrzegania przepisów
woleñ na prowadzenie
sprzeda¿y
napojów
alkoholowych

Instruktorzy
Wychowawcy klas
GOKSiR
Szko³y
GKRPA

GKRPA
Pe³nomocnik

Szko³y
GKRPA

GKRPA
Organizacja
m³odzie¿owa

GKRPA
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§2

UCHWA£A Nr XXXVIII/450/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.

W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody wymienionych w za³¹czniku do uchwa³y, zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
4) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 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) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6a w zwi¹zku z
art. 28 i art. 34 ust. 1 oraz art. 31 a ustawy z dnia 16 padziernika 1991 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079 z pón. zm.) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega
og³oszeniu w formie rozplakatowania na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w S³upsku.

§1
Uznaje siê za pomniki przyrody drzewa w granicach
administracyjnych miasta S³upska wymienione w za³¹czniku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVIII/450/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.

1

Pozycja w miejskim
rejestrze pomników
przyrody
2

1

27

2

28

3

29

L.p.

Gdzie i w czyim posiadaniu
znajduj¹ siê drzewa uznane
za pomniki przyrody
3
4
drzewo – buk zwyczajny o obwodzie ul. Szczeciñska 106 na terenie
352 cm i wysokoci 16 m
Pañstwowej Szko³y Muzycznej,
za budynkiem szko³y w rogu
boiska szkolnego od strony ul.
Grottgera,
obrêb 11, ark. 4, dzia³ka 209/1
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: PSZM S³upsk,
ul. Szczeciñska 106
drzewo – d¹b czerwony o obwodzie ul. Szczeciñska 106 Pañstwowa
279 cm i wysokoci 16 m
Szko³a Muzyczna, przed
budynkiem szko³y, przy wejciu
od strony ul. Szczeciñskiej,
obrêb 11, ark. 4, dzia³ka 209/1
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: PSZM S³upsk,
ul. Szczeciñska 106
po obu stronach ul. Lipowej
aleja drzew dwustronna – jarzêby
szwedzkie 24 szt. o obwodach w cm pomiêdzy ul. Klonow¹, a ul.
: 191; 227; 220; 225; 226; 196; 216; Lelewela ,
obrêb 14, ark. 1, dzia³ka 36/4
193; 175; 172; 184; 185; 209; 245;
w³aciciel: Gmina Miejska
200; 193; 226; 229; 181; 195;184;
216; 230; 226 cm oraz wysokociach S³upsk, Pl. Zwyciêstwa 3
w m : 12; 12; 12; 12; 11; 10; 12; 11; administrator: Urz¹d Miejski
11; 10; 11; 10; 10; 10; 9; 12; 12; 12; S³upsk, Wydzia³ Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
9; 10; 9; 11,5; 12; 12 m
rodowiska, Pl. Zwyciêstwa 3
Opisy drzew uznanych
za pomniki przyrody

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4

30

5

31

6

32

7

33

8

34

9

35

10

36
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drzewo – kasztanowiec zwyczajny ul. Lutos³awskiego 23 na terenie
o obwodzie 275cm i wysokoci 18 m Szko³y Podstawowej Nr 1, przy
p³ocie od strony ul. Chopina,
obrêb 13, ark. 7, dzia³ka 621/5
w³aciciel: Gmina Miejska
S³upsk, Pl. Zwyciêstwa 3
grupa drzew- cztery klony srebrzyste Park Kultury i Wypoczynku, w
o obwodach w cm :
czêci miêdzy ul. Chopina, a ul.
310; 290; 263; 281cm oraz
Moniuszki w odleg³oci 35m od
wysokociach w m : 21; 21; 20; 20m granic dzia³ek posesji przy ul.
Rybackiej 13; 14 i 15,
obrêb 13, ark. 6, dzia³ka 441
w³aciciel: Gmina Miejska
S³upsk, Pl. Zwyciêstwa 3
grupa drzew - dwa dêby szypu³kowe ul. Policjantów 11- teren Szko³y
odm. sto¿kowata o obwodach 218cm Policji w S³upsku, przy budynku
i 192cm oraz wysokociach 21m i
Nr 11 Szko³y Policji,
21m
obrêb 6, ark. 11, dzia³ka 673/6
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: Szko³a Policji w
S³upsku, ul. Kiliñskiego 41
drzewo – kasztanowiec zwyczajny
teren Szko³y Policji w S³upsku,
odm. Baumanna o obwodzie 317 cm przy placu apelowym pomiêdzy
i wysokoci 17m
budynkami ul. Policjantów 4 i ul.
Policjantów 5,
obrêb 6; ark. 11, dzia³ka 673/6
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: j.w.
grupa drzew - trzy kasztanowce
teren Szko³y Policji w S³upsku
zwyczajne odmiany Baumanna o
przy placu apelowym przed
obwodach 235cm; 197cm i 287cm
budynkiem ul. Policjantów 4,
oraz wysokociach 20m; 18m i 19m obrêb 6, ark. 11, dzia³ka 673/6
w³aciciel: Skarb Pañstwa
drzewo – kasztanowiec zwyczajny
teren Szko³y Policji, po
odm. Baumanna o obwodzie 288 cm wschodniej stronie placu
i wysokoci 17m
apelowego,
obrêb 6, ark. 11, dzia³ka 673/6
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: Szko³a Policji w
S³upsku, ul. Kiliñskiego 41
drzewo – kasztanowiec zwyczajny o teren Szko³y Policji, po prawej
obwodzie 313 cm i wysokoci 21 m stronie od wejcia od ul.
Kiliñskiego,
obrêb 6, ark. 11, dzia³ka 673/6
w³aciciel: Skarb Pañstwa
zarz¹dca trwa³y: Szko³a Policji w
S³upsku, ul. Kiliñskiego 41
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UCHWA£A NR XXXVIII/456/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za dostarczan¹ wodê oraz
wprowadzanie cieków do miejskiej kanalizacji.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 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) 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. 43 z
pón. zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za dostarczan¹ wodê oraz za wprowadzanie cieków do miejskiej kanalizacji w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) za dostarczan¹ wodê:
a) dla gospodarstw domowych  1,30 z³/m3,
b) dla pozosta³ych odbiorców  1,35 z³/m3,
2) za wprowadzanie cieków do miejskiej kanalizacji:
a) dla gospodarstw domowych  2,49 z³/m3,
b) dla pozosta³ych odbiorców  2,56 z³/m3.
2. Op³aty za dostarczan¹ wodê oraz za wprowadzanie
cieków do miejskiej kanalizacji zawieraj¹ podatek od
towarów i us³ug.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/288/2000 Rady Miejskiej
w S³upsku z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
op³at za dostarczan¹ wodê oraz wprowadzanie cieków
do miejskiej kanalizacji.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. ,
po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz po og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w S³upsku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

1515
UCHWA£A Nr XXX/162/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od
posiadania psów i za niektóre czynnoci urzêdowe oraz
uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (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) art. 14, 18 i 19 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, Nr 149,
poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 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 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315)
Rada Gminy w Morzeszczynie, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê podatku od psów w gminie Morzeszczyn w wysokoci 37,19 z³ rocznie od ka¿dego
psa.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe
 od jednego psa.
§2
Podatek od posiadania psów  zwany dalej podatkiem
 wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa.
§3
Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok od posiadania psa nabytego po
dniu 30 czerwca danego roku.
§4
Rejestracjê psów prowadz¹ so³tysi poszczególnych so³ectw. Podatek p³atny jest bezporednio w kasie Urzêdu
lub na rachunek gminy w terminie okrelonym w § 2 i
§ 3.
§5
Wprowadza siê w gminie Morzeszczyn op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe oraz
ustala siê nastêpuj¹ce stawki tej op³aty:
Za sporz¹dzenie informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
a) wypisu  20,00 z³,
b) wyrysu  15,00 z³.
§6
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionych w
§ 5 uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Morzeszczynie.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXII/122/2000 Rady Gminy w
Morzeszczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1515, 1516, 1517
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za niektóre czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych
spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
§8
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 Gminy
R. Talaga

1516
UCHWA£A Nr XXX/163/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (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) oraz 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 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. 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 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315), Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii komisji uchwala, co nastêpuje:

7) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych
na cele rolnicze za 1 m2 powierzchni  0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 
3,28 z³,
c) pozosta³ych za 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci bêd¹ce w u¿ytkowaniu na potrzeby:
1) przedszkola,
2) bibliotek publicznych,
3) gminnych orodków kultury,
2) budynki mieszkalne i gospodarcze stanowi¹ce gminny zasób mieszkaniowy,
3) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy zajête w
celu prowadzenia dzia³alnoci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, wietlic wiejskich, kultury fizycznej, sportu oraz opieki zdrowotnej,
4) grunty zwi¹zane z budynkami lub ich czêciami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 i 3 oraz boiska sportowe,
5) pozosta³e grunty gminne nie bêd¹ce przedmiotem
dzier¿awy.
§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 Gminy
R. Talaga

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci na 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,42 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹ce lokale mieszkalne, oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,74 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 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) gara¿e  4,87 z³,
b) pozosta³e budynki  2,85 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od ruroci¹gów i przewodów sieci wodoci¹gowej, budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania
cieków lub ich czêci bezporednio zwi¹zanych z
procesem poboru i uzdatniania wody  1% ich wartoci,

1517
UCHWA£A Nr XXX/164/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku
rolnego.
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. 43,
poz. 272, Nr 237, poz. 926, z 1998 r. poz.681) Rada Gminy
w Morzeszczynie, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê za podstawê obliczenia podatku rolnego
w roku 2002 kwotê 35,52 z³ za 1 kwintal ¿yta.
§2
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 Gminy
R. Talaga
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Poz. 1518
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UCHWA£A Nr XXX/166/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 28 listopada 2001 r.

5)

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Morzeszczyn.
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 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. 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 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (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) Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii wszystkich komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3, 5 tony do 5, 5 tony w³¹cznie
504 z³
b) powy¿ej 5, 5 tony do 9 ton w³¹cznie
798 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.196 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 liczbie osi  dwie
800 z³
 liczbie osi  trzy
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 liczbie osi  trzy
1.100 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.500 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 liczbie osi  dwie
1.100 z³
 liczbie osi  trzy
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 liczbie osi  trzy
1.400 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.400 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.800 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

6)

7)

8)

9)

10)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.223 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.300 z³
 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:
 liczbie osi  dwie
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.678 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.800 z³
 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:
 liczbie osi  jedna
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
800 z³
 liczbie osi  dwie
900 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.000 z³
 liczbie osi  trzy
1.100 z³
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
800 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
900 z³
 liczbie osi  dwie
1.118 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.472 z³
 liczbie osi  trzy
1.200 z³
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
1.400 z³
§2

1. Dla pojazdów okrelonych z § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1518, 1519, 1520
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 od 3, 5 tony do 5, 5 tony w³¹cznie
550 z³
 powy¿ej 5, 5 ton do 9 ton w³¹cznie
850 z³
 powy¿ej 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 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
750 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.450 z³

osobom fizycznym w prawo w³asnoci, je¿eli nieruchomoæ jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele
mieszkaniowe.

§3

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), art. 5 ust. 1 i ust.
2, 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 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. 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 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1731), Rada Miejska
w Bytowie uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XII/121/200 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.

1519

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

UCHWA£A Nr XXX/167/2001
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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) oraz
art. 1, pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 749), Rada Gminy
w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii komisji uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê 40% bonifikatê od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Talaga

1520
UCHWA£A NR XXXV/262/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek rocznych podatku od nieruchomoci na rok 2002.

§1
Wysokoæ stawek rocznych podatku od nieruchomoci okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci: nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez
miejskie jednostki organizacyjne dzia³alnoci w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz miejskie instytucje
kultury.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. ,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
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Poz. 1520, 1521, 1522

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/262/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
WYSOKOÆ ROCZNYCH
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOCI
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,83 z³ od 1
m2 pow.u¿ytkowej .
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  3, 70 z³ od
1 m2 pow. u¿ytkowej
5. Od domków letniskowych  5,62 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
6. Od budowli okrelonych na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 4-6  2% ich wartoci.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi powierzchni  0,60 z³
od1 m2 .
8. 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 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

1521
UCHWA£A Nr XXXV/263/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawki rocznej podatku od nieruchomoci na rok 2002, od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
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), art. 5 ust. 1 i 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 1994 r. Nr 123, poz. 600; z

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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.
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 105,
poz. 1115, Nr 122, poz. 1731, Rada Miejska w Bytowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki rocznej podatku od nieruchomoci od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz
od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez osoby fizyczne i osoby prawne, które rozpoczê³y prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w roku podatkowym 2002, z chwil¹ zatrudnienia co najmniej 3 pracowników w ramach umowy o
pracê i powy¿szy stan zatrudnienia utrzyma³y do koñca
roku podatkowego 2002 w kwocie 8,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. ,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1522
UCHWA£A Nr XXXV/264/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych.
Na podstawie 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 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. 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 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1731), art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.
679 z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189) i 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,
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poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) Rada
Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1.
2.
3.

4.
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Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy:
Wykaz nieruchomoci:
 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoci na
dany rok podatkowy:
 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
Deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej:
 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
Deklaracja na podatek leny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci
prawnej, nadlenictw oraz jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa:
 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
21,00 z³,
2) od drugiego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
30,00 z³
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa  36,00 z³.
§2
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Miejskiego w Bytowie b¹d na rachunek bankowy
Urzêdu Miejskiego.
2. Poboru podatku na terenie so³ectw mog¹ dokonywaæ
so³tysi w drodze inkasa.
Wynagrodzenie za pobór podatku wynosi 10% (dziesiêæ procent) od zainkasowanej kwoty.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do 31 marca ka¿dego roku.
§4

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.

§5

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1523
UCHWA£A Nr XXXV/265/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz.
31, Nr 101, poz. 444, 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,
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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów:
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1524
UCHWA£A Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.1371) Rada Miejska w Bytowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
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2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika
nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i 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 wg za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) 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 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej
uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-

datnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Obni¿eniu o 5% ulega wysokoæ stawek rocznych podatku od rodków transportowych od samochodów ciê¿arowych okrelonych w za³¹czniku nr 1, 2, 3, 4 i 7 do
niniejszej uchwa³y, wyposa¿onych w katalizatory zasilanych paliwem gazowym spe³niaj¹cych normy Euro II. Wysokoæ stawek po obni¿eniu nie mo¿e byæ ni¿sza od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w przepisach
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Stawki roczne podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane
do 31.12.1992 r.

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.

3,5

5,5

600

600

5,5

9

950

900

9

12

1.100

1.050
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Stawki roczne podatku dla samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
12

16

1.220

1.240

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

16

Poz. 1524

 2852 
18

1.450

1.470

od 18 ton i wiêcej

1.680

1.700

trzy osie
12

16

1.200

1.220

16

18

1.425

1450

od 18 ton i wiêcej

1.650

1.680

cztery osie i wiêcej
12

16

1.180

1.200

16

18

1.400

1.420

18

29

1.630

1.650

od 29 ton i wiêcej

1.650

2.125
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Stawki roczne podatku dla 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

dopuszczalna
masa ca³kowita w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane
do 31.12.1992 r.

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.

3,5

12

1.070

1.020
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Stawki roczne podatku dla 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: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12

18

1.700

1.750

18

25

1.710

1.760
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25

31

1.720

1.770

31

40

1.730

1.770

trzy osie
36

40

1.730

1.750

40

44

1.740

2.210

1.750

2.290

od 44 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa +
pojazd silnikowy w tonach

stawka podatku w z³

nie mniej ni¿

mniej ni¿

wyprodukowane
do 31.12.1992 r.

wyprodukowane
od 01.01.1993 r.

7

12

850

830
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton

dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa,
przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

jedna o
12

18

840

850

18

25

860

870

25

28

880

890

dwie osie
23

28

870

890

28

33

1.340

1.360

33

38

1.360

1.380
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44

1.380

1.472

trzy osie
36

38

1.600

1.650

38

44

1.620

1.670

1.640

1.690

od 44 ton i wiêcej

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXXV/266/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
Stawki roczne podatki dla autobusów

liczba miejsc do siedzenia

stawka podatku w z³
wyprodukowane
wyprodukowane
do 31.12.1992 r.
od 01.01.1993 r.

mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30

-

690

640

-

30

1.390

1.340

1525

§3

UCHWA£A Nr XXXV/267/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. ,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, 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,
Nr 89, poz. 971), Rada Miejska w Bytowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
redni¹ cenê ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573):
 obni¿a siê z kwoty 37, 19 z³ za 1q,
 do kwoty 30,00 z³ za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski

1526
UCHWA£A Nr XXXV/268/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971), oraz 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, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001
r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371), Rada Miejska w
Bytowie uchwala, co nastêpuje:
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§1

Wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê pobór op³aty targowej na terenie miasta
Bytów w drodze inkasa.
2. Inkasentami s¹ dzier¿awcy placów targowych oraz
upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miejskiego.
§3
Wynagrodzenie za pobór op³aty targowej wynosi 3%
(s³ownie: trzy procent) od zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Bytowie.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/191/2000 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. wiontek-Brzeziñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/268/2001
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 28 listopada 2001 r.
STAWKI DZIENNEJ OP£ATY TARGOWEJ
NA TERENIE GMINY BYTÓW
1. Przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego i ci¹gnika
16,00 z³.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub wozu
konnego  15,00 z³.
3. Przy sprzeda¿y obwonej z wózka, kosza, skrzynki, stolika lub ro z³o¿ony towar na ziemi:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  7,50 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
4,00 z³.
4. Za zajêcie sto³u, straganu i obiektu budowlanego nie
z³¹czonego trwale z gruntem:
 za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  8,50 z³,
 za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2 powierzchni 
5,00 z³.
5. Za ca³odobowe parkowanie pojazdu na targowisku 
40,00 z³.

1527
UCHWA£A Nr XI/44/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach
i ulicach we wsiach Gardna Wielka i Smo³dzino.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, 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, 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,
Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1371) oraz § 1 pkt 4 lit. a rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w
Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej, pobieranej
na placach i ulicach w miejscowoci Gardna Wielka i
Smo³dzino w wysokoci:
1) samochody ciê¿arowe i towarowe 22 z³,
2) samochody towarowo-osobowe z przyczepami, ci¹gniki, wóz konny 20 z³,
3) samochody osobowe 15 z³,
4) handel obnony 11 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr V/45/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach i ulicach we wsiach Gardna Wielka i Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1528
UCHWA£A Nr XI/45/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1528, 1529, 1530
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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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 6 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1994 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) i Komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573), Rada
Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê w Gminie Smo³dzino redni¹ cenê skupu
¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2001 r. do kwoty 27,00 z³
za 1q ¿yta.
2. Cena skupu ¿yta, okrelona w § 1 ust. 1 uchwa³y, s³u¿y
do obliczania podatku rolnego za 2002 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§1
Ustala siê podatek od posiadania psów od osób fizycznych w wysokoci 7, 50 z³ od jednego psa.
§2
Podatek p³atny jest w terminie do dnia 15 maja roku
podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr V/37/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psów
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§3
Traci moc uchwa³a Nr V/39/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny
skupu ¿yta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na
2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1529
UCHWA£A Nr XI/46/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie (t.j. 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,
Nr 89, poz. 971) oraz 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, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001
r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 2
Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala siê, co nastêpuje:

1530
UCHWA£A Nr XI/47/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych czasowo na terenie
gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 17 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371)
oraz § 1 pkt 3 lit. b Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek pobieranych od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Gardna Wielka, Czo³pino, Kluki, Komnino, Smo³dzino, Smo³dziñski Las, Wysoka za ka¿dy dzieñ pobytu w
wysokoci:
 doroli  1, 50 z³,
 dzieci do lat 15  1,00 z³.
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Poz. 1530, 1531, 1532

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

§2

1. Inkaso op³aty miejscowej powierza siê w³acicielom
pensjonatów, domów wczasowych, kierownikom
schronisk szkolnych, osobom wynajmuj¹cym kwatery.
2. Z tytu³u inkasa op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 25% sumy brutto
wp³aconych nale¿noci.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 wyp³aca siê
jednorazowo, po rozliczeniu siê inkasenta.

Kwoty, o których mowa w § 1 wp³acane s¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Smo³dzino Nr V/46/
2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie gminy Smo³dzino.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r. i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2002 r.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1531
UCHWA£A Nr XI/48/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971) oraz 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, 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, 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, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  40 z³otych,
2) od zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  20 z³otych.

1532
UCHWA£A Nr XI/49/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971), art. 5, art. 6 ust. 9, 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, 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, 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, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371)
oraz § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,30 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicz¹ lub len¹, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  9,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1532, 1533
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3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  5,00 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,00 z³,
5) od budowli:
1) od wartoci budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena  2%,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,31 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
wykorzystywanych na cele rolnicze w wysokoci od
1 m2 powierzchni  0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
c) od pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0, 05 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki i grunty jednostek organizacyjnych gminy w
zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie dzia³alnoci¹ statutow¹.
2. Budynki i grunty placówek porz¹dku publicznego, s³u¿by zdrowia oraz instytucji kultury za wyj¹tkiem lokali
mieszkalnych i czêci wynajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr V/40/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Gminy Smo³dzino.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1533
UCHWA£A Nr XI/50/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971), oraz art. 10 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
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, 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, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371)
Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton
a) od 3, 5 t do 5, 5 t w³¹cznie  600 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  500 z³
b) powy¿ej 5, 5 t do 9 t w³¹cznie  850 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  800 z³
c) powy¿ej 9 t do 12 t w³¹cznie  1100 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  900 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) od 12 do 16 t w³¹cznie  1250 z³
b) od 16 do 20 t w³¹cznie  1600 z³
c) od 20 t do 22, 5 t w³¹cznie  2000 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 22, 5 t  2200 z³
3. Od ci¹gników siod³owych lub balastrowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3, 5 t do mniej ni¿ 12 t  1400 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym 1300 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastrowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 t do 36 t w³¹cznie  1770 z³
b) powy¿ej 36 t  2290 z³
5. Od przyczep lub 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)  400 z³.
6. Od przyczep lub 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):
a) do 36 t w³¹cznie  800 z³
b) powy¿ej 36 t  1770 z³
7. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza ni¿ 30 miejsc  800 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  700 z³
b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc  1500 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  1400 z³
§2
1. Podstawê do zastosowania ni¿szej stawki podatku od
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rodków transportowych od samochodów wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê zasilania gazem
propan  butan stanowiæ bêdzie:
a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym
urz¹dzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane
badania techniczne (atest),
b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badañ technicznych.
2. W przypadku niewykonania przegl¹du technicznego
(atestu) na urz¹dzenia wymienione w ust. 1 w ci¹gu
roku podatkowego podatnik ma prawo op³acania podatku od rodków transportowych wg ni¿szej stawki,
je¿eli wg stanu na pierwszy ustawowy termin p³atnoci atest taki posiada³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Kwoty o których mowa w § 1 wp³acane s¹ w kasie
Urzêdu Gminy Smo³dzino.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
§5
Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§3
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy Smo³dzino.

1535

§4

UCHWA£A Nr XI/53/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.

Traci moc uchwa³a Nr V/38/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na 2001 r.

w sprawie stawek za dostarczanie wody z wodoci¹gów
wiejskich eksploatowanych przez Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Smo³dzinie.

§5

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1, art. 40
ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, Nr 89, poz. 971) oraz
§ 3 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716) oraz § 3 uchwa³y Nr XX/101/93
Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie powo³ania Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie urzêdu gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1534
UCHWA£A Nr XI/51/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej za sporz¹dzenie testamentu.
Na podstawie art. 29 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pón.
zm.) oraz 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, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 3 lit c Rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie Gminy Smo³dzino op³atê administracyjn¹ w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) op³ata za sporz¹dzenie testamentu  35 z³.

§1
Ustala siê stawkê op³aty za dostarczanie wody z w wodoci¹gów wiejskich w wysokoci 1, 16 z³ netto + VAT za 1 m3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr V/43/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie stawek za dostarczenie wody z wodoci¹gów wiejskich eksploatowanych
przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1536, 1537
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1536
UCHWA£A Nr XI/54/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.

zwierz¹t i wystawiania wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t za inkaso na terenie so³ectw gminy Smo³dzino.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, Nr 89,
poz. 971) , art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509 z pón. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust.
2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996
r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatruj¹cych w wodê i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków oraz § 3 ust. 1 pkt 13 za³¹cznika do
uchwa³y Nr XXII/116/94 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia
1 lutego 1994 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie Rada Gminy w
Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.) art. 6 ust. 9 i
art. 14, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444, 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, 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, Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.
1371), Rada Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Ustala siê stawkê op³aty za wprowadzanie cieków do
kanalizacji z budynków mieszkalnych i jednostek gospodarczych w wysokoci 1, 61 z³. netto + VAT za 1 m3.
2. Ustala siê stawkê op³aty za cieki dowo¿one do punktu zrzutowego w oczyszczalni cieków w wysokoci
0,92 z³ netto + VAT za 1 m3.
3. Zakazuje siê przyjmowania do punktu zlewnego cieków spoza terenu gminy.

Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku lenego, podatku rolnego, podatku od posiadania
psów oraz od op³at za znakowanie zwierz¹t i wiadectw
pochodzenia zwierz¹t.

w sprawie op³at za odprowadzanie cieków do oczyszczalni cieków w Smo³dzinie.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr V/42/2000 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³at za odprowadzanie cieków do czyszczalni cieków w Smo³dzinie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1537
UCHWA£A Nr XI/56/2001
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie inkasa ³¹cznego zobowi¹zania, podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at za znakowanie

§2
Ustala siê i¿ inkasentami na terenie Gminy Smo³dzino
s¹ so³tysi lub osoby fizyczne wskazane w § 4.
§3
Wysokoæ wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso dla
poszczególnych podatków i op³at ustala siê procentowo:
I. Inkaso od zainkasowanych kwot ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego, podatku lenego wynosi 10% brutto
II. Inkaso od zainkasowanych kwot podatku od posiadania psów wynosi 25% brutto.
III.Inkaso od op³at za znakowanie zwierz¹t oraz wystawienia wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t wynosi 25% brutto.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyznacza siê na inkasentów nastêpuj¹ce osoby:
So³ectwo Bukowa  so³tys wsi
So³ectwo Cz³uchy  so³tys wsi
So³ectwo Czysta  Pani Gra¿yna Brzezicka
So³ectwo Gardna Ma³a  so³tys wsi
So³ectwo Gardna Wielka  Pan Jerzy Piekutowski
So³ectwo Kluki  Pani Monika Rosik
So³ectwo Retowo  so³tys wsi
So³ectwo Siecie  so³tys wsi
So³ectwo Smo³dzino  so³tys wsi
So³ectwo Smo³dziñski Las  so³tys wsi
So³ectwo Stojcino  so³tys wsi
So³ectwo Wierzchocino  so³tys wsi
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Poz. 1537, 1538, 1539
13.
14.
15.
16.

So³ectwo Witkowo  Pan Tomasz Wietrzyñski
So³ectwo ¯elazo  Pani Teresa Went
So³ectwo £okciowo  Pani Ma³gorzata Kopiniak
So³ectwo Komnino  so³tys wsi
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Smo³dzino.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r. po Og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1538
UCHWA£A Nr XXXII/165/2001
Rady Gminy w Nowej Karczmie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971), oraz art. 5, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz.
31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr
125, poz. 1371), § 1 ust. 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 Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê na terenie gminy Nowa Karczma roczne
stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,43 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,00 z³
od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 7,84 z³ 1 m2
pow. u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  3, 70 z³,
od 1 m2 pow. u¿ytkowej, z wyj¹tkiem:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) budynków letniskowych, altan drewnianych i murowanych lub ich czêci  5,62 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
5) od budowli:
a) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a, ruroci¹gów i przewodów sieci ciep³a i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  1 % ich wartoci,
b) od budowli pozosta³ych okrelonych na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 4-6  2% ich wartoci
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0, 55 z³ od 1 m2
powierzchni,
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, z 1994 r. Nr 1, poz. 3
oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,10 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0, 08 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/123/2000 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2001.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

1539
UCHWA£A Nr XXXII/166/2001
Rady Gminy w Nowej Karczmie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, 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, Nr 123, poz.
780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz.
1371), § 1 ust. 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
Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Nowa Karczma podatek od posiadania psów.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
dla osób posiadaj¹cych jednego psa w gospodarstwie
domowym w kwocie 37,19 z³.
2. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w kwocie 37,19 z³ od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa w
gospodarstwie domowym, oraz trzeciego i ka¿dego
nastêpnego psa w gospodarstwie rolnym.
§3
1. Podatek, o którym mowa w § 2 uchwa³y zwany dalej
podatkiem wp³aca siê bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, za ca³y rok podatkowy z góry.
2. W przypadku, gdy podatnik naby³ psa po dniu 31 marca roku podatkowego, wp³aca podatek w po³owie jego
wysokoci przypadaj¹cej na dany rok podatkowy w
ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, o ile podatek od posiadania psa za dany rok podatkowy nie
zap³aci³ poprzedni posiadacz
§4
Rejestracjê psów, oraz obliczanie i pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psa prowadz¹ so³tysi. Podatnicy zobowi¹zani s¹ wp³aciæ podatek do r¹k so³tysa,
w kasie Urzêdu Gminy, przez pocztê, lub na rachunek
Urzêdu Gminy Nowa Karczma  podatek wp³aca siê bez
wezwania w wysokoci i terminie okrelonym w § 2 i § 3
pkt 1 uchwa³y. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela Uchwa³a XXXV/191/98 Rady Gminy w Nowej Karczmie z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, lenego od nieruchomoci, od posiadania
psów oraz innych nale¿noci finansowych od mieszkañców gminy Nowa Karczma.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2001.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

1540
UCHWA£A Nr XXXII/167/2001
Rady Gminy w Nowej Karczmie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych, (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Nowa Karczma
uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Nowa Karczma:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3, 5 tony do 5, 5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5, 5 tony do 9 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od liczby
osi i dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton oraz bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami:
a) od 12 ton do 14 ton w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 14 ton do 18 ton
1.200,00 z³
z trzema osiami:
a) od 15 ton do 21 ton w³¹cznie
800,00 z³
b) powy¿ej 21 ton do 26 ton
1.500,00 z³
z czterema osiami i wiêcej:
a) od 23 ton do 29 ton w³¹cznie
1.432,00 z³
b) powy¿ej 29 ton do 32 ton
2.124,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów w zale¿noci od liczby osi, bez wzglêdu
na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami:
a) od 12 ton do 25 ton w³¹cznie
416,00 z³
b) powy¿ej 25 ton do 40 ton
1.678,00 z³
z trzema osiami:
a) od 36 ton do 40 ton w³¹cznie
1.492.00 z³
b) powy¿ej 40 ton do 44 ton
2.207,00 z³
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5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
250,00 z³
6. Od przyczepy lub naczepy bez wzglêdu na rodzaj
zawieszenia, 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 w zale¿noci od liczby osi i
dopuszczalnej masy ca³kowitej:
z jedn¹ osi¹:
a) od 12 ton do 25 ton w³¹cznie
277,00 z³
b) powy¿ej 25 ton do 28 ton
486,00 z³
z dwiema osiami
a) od 23 ton do 33 ton w³¹cznie
736,00 z³
b) powy¿ej 33 ton do 38 ton w³¹cznie
1.118,00 z³
c) powy¿ej 38 ton do 44 ton
1.472,00 z³
z trzema osiami
a) od 36 ton do 38 ton w³¹cznie
816,00 z³
b) powy¿ej 38 ton do 44 ton
1.109,00 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
1.770,00 z³
II. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych po roku 1999 z silnikiem ekologicznym:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
810,00 z³
c) powy¿ej 9 ton
990,00 z³
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.260,00 z³
3) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
225,00 z³
4) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.260,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.593,00 z³
§2
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe  autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia równej lub
wy¿szej ni¿ 30 miejsc przystosowanych i wykorzystywanych wy³¹cznie do przewozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/122/2000 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2001.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

1541
UCHWA£A Nr XXXII/168/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zakazów i ograniczeñ sprzeda¿y, podawania
i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Nowa Karczma.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pón.
zm.) maj¹c na uwadze ograniczenie dostêpnoci alkoholu Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Na terenie Gminy Nowa Karczma zakazane jest z zastrze¿eniem § 2 podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
 w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych na
wynos i w najbli¿szej okolicy punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych,
 w granicach posesji na których usytuowane s¹ Kocio³y i cmentarze,
 w granicach posesji na których znajduj¹ siê boiska
wiejskie i przedszkolne,
 podczas imprez dla dzieci poni¿ej 18 lat.
2. Na terenie Gminy Nowa Karczma zakazana jest sprzeda¿ napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego w godzinach od 21.00 do 7.00
§2
W przypadku organizowania imprez masowych Zarz¹d
Gminy mo¿e odst¹piæ w ustalonym zakresie i w odniesieniu do zakazów okrelonych w § 1.
§3
Nieprzestrzeganie zakazów okrelonych w niniejszej
uchwale podlega sankcjom przewidzianym w art. 43 i 43
1 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Traci moc uchwa³a Nr XIX/104/00 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zakazów i ograniczeñ sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Karczma.

UCHWA£A Nr XXXII/173/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 29 listopada 2001 r.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

1542
UCHWA£A Nr XXXII/169/01
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Nowa Karczma
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4, 5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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,
Nr 89, poz. 971) oraz 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 pón.
zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala co nastêpuje:
§1

w sprawie okrelenia op³at administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe.
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. Nr 9, poz. 31 z póniejszymi zmianami), Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz.1115) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 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, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy w Nowej Karczmie uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
1. Za sporz¹dzenie na ¿¹danie strony oglêdzin oraz dokonanie odbioru technicznego wykonanych prac
(wizji lokalnej) w terenie:
a) przez 1 osobê  25,-z³,
b) przez 2 lub wiêcej osób  50,-z³.
2. Za wydanie zawiadczenia o:
a) wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
50,-z³,
b) zmianie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  25,-z³.
3. Za wydanie decyzji o wykreleniu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej -30,-z³.
§2

Ustala siê dla terenu Gminy Nowa Karczma 23 punkty
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4, 5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) w tym: 17 punktów do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz 6 punktów do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.

Za powy¿sze czynnoci op³aty pobiera Urz¹d Gminy
w Nowej Karczmie w dniu z³o¿enia wniosku w ww. sprawach.

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr XXII/75/93 Rady Gminy w Nowej Karczmie z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
ich usytuowania na terenie gminy Nowa Karczma.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki

§3
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/133/01 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie okrelenia op³at
administracyjnych za niektóre czynnoci urzêdowe.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Wiecki
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1544

1545

UCHWA£A Nr X/47/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr X/48/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadanych
psów oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty na 2002
rok.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celu
naliczenia podatku rolnego na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu rocznie w kwocie  25 z³.
§2
1. Podatek p³atny jest w drodze inkasa u so³tysów i inkasentów w terminie p³atnoci I raty podatku za nieruchomoæ roln¹.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadanych psów w wysokoci 10% zainkasowanych op³at.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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,
Nr 89, poz. 971), 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 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta 37,19 z³/q za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. og³oszon¹ Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) do wysokoci 30, 71 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny

§3

1546

W przypadku nabycia psa w okresie po terminie okrelonym w § 2 niniejszej uchwa³y, obowi¹zuje uiszczenie
kwoty podatku z góry bez wezwania w ci¹gu 14 dni od
chwili nabycia psa:
1) u so³tysa lub inkasenta,
2) w kasie Urzêdu Gminy.

UCHWA£A Nr X/49/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 listopada 2001 r.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr VIII/
43/2000 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadanych psów oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok oraz zwolnieñ z tego podatku.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, 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,
Nr 89, poz. 971), art. 5 i art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych(Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) oraz na podstawie § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w nie-
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których podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³,
b) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem budynków lub czêci przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,98 z³,
c) budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym 7,79 z³,
d) budynków letniskowych 5,58 z³,
e) pozosta³ych budynków 2,82 z³.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena  od 1 m2 powierzchni 0,59 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych, wykorzystywanych
na cele rolnicze  od 1 m2  0,05 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 hektara powierzchni 3,26 z³
d) letniskowych  od 1 m2 powierzchni 0,09 z³,
e) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
3. Od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena 2% ich wartoci.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci zajête na potrzeby Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
2. Nieruchomoci bêd¹ce w posiadaniu Orodka Kultury
Gminy Studzienice za wyj¹tkiem wydzier¿awianych
przez Orodek na cele gastronomiczno  handlowe.
3. Pomieszczenia w plebaniach zajête na cele mieszkalne
duchownych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych(Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) i rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenia Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8
lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 29, poz. 124) Rada
Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ ustala siê dla miejscowoci:
K³¹czno, Sominy, Studzienice, Przewóz, Czarna D¹browa.
§2
Za ka¿dy dzieñ pobytu ustala siê stawkê op³aty miejscowej w kwocie 1,40 z³.
§3
Nie pobiera siê op³aty miejscowej od osób fizycznych
przebywaj¹cych na terenie miejscowoci wymienionych
w § 1 w posesjach osób posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na terenie gminy z wyj¹tkiem:
1) wynajmuj¹cych pokoje,
2) biwakuj¹cych pod wiêcej ni¿ jednym namiotem.
§4
1. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹
kierownicy orodków wypoczynkowych, so³tysi oraz
kasa Urzêdu Gminy za pokwitowaniem.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 7 %
od zainkasowanych op³at.

§4

§5

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Studzienicach.
§6

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny

1547
UCHWA£A Nr X/50/2001
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci poboru op³aty miejscowej na 2002 rok.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§7
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr VIII/
44/2000 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci poboru op³aty miejscowej.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny
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1548
UCHWA£A Nr X/51/2001
Rady Gminy Studzienice
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001
r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Studzienice uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3, 5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 490 z³
b) powy¿ej 5, 5 tony do 9,0 ton w³¹cznie 700 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12,0 ton 1.100 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, innym systemie zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 1.500 z³,
3) od ci¹gników siod³owych lub 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 1.400 z³,
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 1.500 z³,
b) powy¿ej 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 2.000 z³,
5) od przyczep lub 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 600 z³,
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:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 700 z³,
b) powy¿ej 36 ton z dwiema i trzema osiami jezdnymi 800 z³,
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7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc 700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.200 z³.
Dla pojazdów okrelonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5i 7
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza
siê o 10%.
§1
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Studzienice.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Z dniem 31 grudnia traci moc Uchwa³a Rady Gminy
Studzienice Nr VIII/42/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Górny

1549
UCHWA£A Nr 235/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
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 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 5
ust. 1, art. 14, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
1991 r. Nr 9, poz. 31, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001
r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) oraz art. 29 ust. 2
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1994 r. Nr 106, poz.
496, z 1994 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1997 r.
Nr 106, poz. 668 z 1998 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, z 1999 r. Nr 111, poz. 1279, z 1999 r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.)
w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem 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) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) budynki mieszkalne lub ich czêci  0,38 z³,
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2) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena oraz
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci:
a) handlowej  13,32 z³,
b) us³ugowo  rzemielniczej  10,00 z³,
3) budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,20 z³,
4) pozosta³e budynki lub ich czêci:
a) domki letniskowe, campingowe, rekreacyjne 
5,62 z³,
b) inne  2,90 z³,
c) zwalnia siê z p³atnoci podatku wymienionego w
pkt 4 b emerytów i rencistów, którzy otrzymuj¹
rentê lub emeryturê z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
5) I.Budowle  2% ich wartoci.
II. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci ruroci¹gi i
przewody sieci rozdzielczej gazów, ciep³a i wody oraz
budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków stanowi¹ce w³asnoæ gminy Krokowa,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,51 z³,
b) u¿ytków rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych  0,06 z³,
c) pozosta³ych  0,07 z³,
7) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
2,90 z³.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 19,00 z³.
2. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
15 maja 2002 roku u inkasenta lub w terminie jednego
miesi¹ca od daty nabycia psa w kasie Urzêdu Gminy
Krokowa.
3. Wy¿ej wymienione podatki trafiaj¹ do kasy so³ectw, na
terenie których zosta³y zebrane.
§3
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 23,50 z³.
2. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej dla osób
handluj¹cych runem lenym 2 z³.
3. Op³ata targowa p³atna jest u inkasenta niezw³ocznie
po rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹cej tej op³acie.
§4
1. Ustala siê stawki op³aty miejscowej na jeden dzieñ
pobytu w miejscowociach Dêbki i Bia³ogóra w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od osób doros³ych 1,20 z³,
b) od dzieci do lat 15 oraz emerytów i rencistów 0,60 z³.
2. Zobowi¹zuje siê do obliczania i poboru op³aty miejscowej w³acicieli, posiadaczy i u¿ytkowników (lub
upowa¿nione przez nich osoby) hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, wypoczynkowych lub wycieczkowych, schronisk, kempingów, pól biwakowych

i namiotowych lub innych podobnych obiektów us³ugowych i mieszkalnych, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie oraz so³tysów lub inne
osoby wskazane przez Zarz¹d Gminy i wp³acenia tej
op³aty do kasy Urzêdu Gminy w terminie do 10 dnia
nastêpnego miesi¹ca.
§6
1. Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy gminy nie objête ustaw¹ o op³acie skarbowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) za sporz¹dzenie testamentu  70 z,³
b) za wydanie zezwoleñ nie objêtych ustaw¹ o op³acie
skarbowej  115 z³,
c) za wydanie zawiadczeñ nie objêtych przepisami o
op³acie skarbowej oraz za uzgodnienia dokumentacji technicznej  70 z³,
d) za sporz¹dzenie wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowañ urbanistycznych do w/w wyrysów i wypisów  170 z³,
e) od dokonania wypisu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  110 z³,
f) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60 z³.
2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie Urzêdu
Gminy w Krokowej przed wykonaniem czynnoci podlegaj¹cej op³acie.
§6
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych okrelonych
w uchwale s¹ so³tysi wsi lub inne osoby wyznaczone
przez Zarz¹d Gminy.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5 %
podatków i op³at lokalnych, o których mowa w ust. 1
pobranych bezporednio przez inkasenta.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa nr 169/XXVI/
2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1550
UCHWA£A Nr 236/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 q ¿yta przyjmowanej jako
podstawê obliczania podatku rolnego w roku 2002 na
obszarze gminy Krokowa.
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 123, poz. 775, Nr 107, poz.
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686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 6
ust. 1 i 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) oraz z 2001
r. Nr 81, poz. 875) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
12 padziernika 2001 r. (M.P. Nr 34, poz. 708) uchwala siê,
co nastêpuje:

b) przy dzia³alnoci ca³orocznej  2,31 z³ miesiêcznie.
2. Dzier¿awa gruntów na cele us³ugowo  rzemielnicze i
produkcyjne  1,79 z³ rocznie.
3. Dzier¿awa gruntów na cele letniskowo-rekreacyjne 
2,34 z³ rocznie.
4. Dzier¿awa gruntów na cele inne ni¿ wymienione w pkt
1-3  0,79 rocznie.

§1

§4

Ustala siê cenê 1 q ¿yta przyjmowanej jako podstawê
obliczania podatku rolnego w 2002 roku na obszarze
gminy Krokowa w wysokoci 30 z³.

Traci moc uchwa³a Nr 162/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia
2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa.

§2

§5

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Krokowa Nr 168/XXVI/
2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1
q ¿yta.

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

§3
Powy¿sze stawki nie zawieraj¹ podatku od towarów i
us³ug VAT.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1551
UCHWA£A Nr 237/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1552
UCHWA£A Nr 238/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy nr 90/XIII/99 z
dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie odp³atnoci za us³ugi
opiekuñcze i odp³atnoci za korzystanie z przejazdów
sanitark¹ GOPS.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), uchwala
siê, co nastêpuje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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
123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art. 46
ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoci gminy Krokowa:
1. Dzier¿awa lokali z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  9,25 z³.
2. Dzier¿awa lokali na niezarobkowe cele stowarzyszeñ,
fundacji, owiaty, kultury, nauki, ochrony zdrowia,
opieki spo³ecznej, organizacji spo³ecznych i politycznych  3,15 z³.

W § 3 ust. 1 pkt a skrela siê kwoty 10,00 z³, 20,00 z³,
25,00 z³, 30,00 z³ i w to miejsce wpisuje siê odpowiednio
kwoty: 12,00 z³, 24,00 z³, 30,00 z³, 35,00 z³.

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwala siê minimalne stawki czynszu dzier¿awnego
za 1 m2 gruntów stanowi¹cych w³asnoæ gminy Krokowa:
1. Dzier¿awa gruntów na cele gastronomiczno  handlowe:
a) przy dzia³alnoci sezonowej  46,24 z³ rocznie,

§4

w sprawie ustalenia stawek czynszów dzier¿awnych na
terenie gminy Krokowa.

§2
W § 3 ust. 1 pkt b skrela siê stawkê 0,70 z³ i w to
miejsce wpisuje siê stawkê 0,90 z³".
§3

Traci moc uchwa³a Nr 161/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr
90/XIII/99 z dnia 20 grudnia 1999 r.
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1553
UCHWA£A Nr 239/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.

4.

w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2002 roku.
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 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 155,
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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, 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, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1315) uchwa³a siê, co nastêpuje:

5.

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w 2002 roku w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia i roku produkcji:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniejszy  1.245 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.045 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniejszy  1.545 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.345 z³,
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 t. do 5,5 t. w³¹cznie w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniejszy  600 z³,
 1995 r. i póniejszy  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 t. do 9 t. w³¹cznie w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniejszy  1.000 z³,
 1995 r. i póniejszy  900 z³,
c) powy¿ej 9 t., a poni¿ej 12 t. w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 i wczeniejszy  1.200 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.100 z³,

6.

7.

8.

Poz. 1552, 1553

3. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t., a mniejszej ni¿ 18 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.700 z³,
b) równej lub w wy¿szej ni¿ 15 r., a mniejszej ni¿ 26 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.800 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.900 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 23 t.:
 o liczbie osi  trzy  2.000 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.100 z³.
Od samochodów ciê¿arowych, z innym systemem zawieszania osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t., a mniejszej ni¿ 18 t.:
 o liczbie osi  dwie -1.800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 15 t., a mniejszej ni¿ 26 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.900 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 23 t., a mniejszej ni¿ 32 t.:
 o liczbie osi  trzy  2.100 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.200 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczepa o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3, 5 t. i poni¿ej 5, 5 t. w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniejszy  1.200 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.150 z³,
b) od 5, 5 t. i poni¿ej 9 t. w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniejszy  1.300 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.250 z³,
c) od 9 t. i poni¿ej 12 t. w zale¿noci od roku produkcji
pojazdu:
 1994 r. i wczeniejszy  1.400 z³,
 1995 r. i póniejszy  1.350 z³.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespó³ pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t., a mniejszej ni¿ 31 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.500 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.600 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.670 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 t., a mniejszej ni¿ 31 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.600 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.700 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.770 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowita od 7 t. do
poni¿ej 12 t., z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku
rolnego, w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
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1994 r. i wczeniejszy  300 z³,
 1995 r. i póniejszy  280 z³.
9. Od przyczep i naczep, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t., i mniejszej ni¿ 28 t.:
 o liczbie osi  jedna  400 z³,
 o liczbie osi  dwie  300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 t.:
 o liczbie osi  dwie  995 z³,
 o liczbie osi  trzy  816 z³
10. Od przyczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t., i mniejszej ni¿ 28 t.:
 o liczbie osi  jedna  500 z³,
 o liczbie osi  dwie  300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 28 t. do 36 t. w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie -1.118 z³,
c) wy¿szej ni¿ 36 t.:
 o liczbie osi  dwie  1.472 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.109 z³.

Dziennik Urzêdowy
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pada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za pod³¹czenie siê do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krokowa w wysokoci:
a) dla budownictwa mieszkaniowego s³u¿¹cego wy³¹cznie zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych  350 z³,
b) dla pozosta³ych odbiorców  1160 z³,
c) w budynkach wielolokalowych op³atê ustala siê za ka¿dy lokal.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 159/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia
2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za pod³¹czenie siê do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

§3

1555

Traci moc uchwa³a Nr 169/XXVI/2000 Rady Gminy Krokowa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych.

UCHWA£A Nr 241/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.

§4

w sprawie ustalenia wysokoci op³at za pod³¹czenie siê
do wodoci¹gu gminnego na terenie gminy Krokowa.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1554
UCHWA£A Nr 240/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za pod³¹czenie siê
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Krokowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 w zwi¹zku z art. 54 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
106, poz. 679, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listo-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 54
ust. 1 pkt 2 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 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88,
poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.
1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 pkt 10 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za pod³¹czenie siê do wodoci¹gu
gminnego na terenie gminy Krokowa w wysokoci:
a) dla budownictwa mieszkaniowego s³u¿¹cego wy³¹cznie zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych  1000 z³,
b) dla pozosta³ych odbiorców  1510 z³,
c) w budynkach wielolokalowych op³atê ustala siê za
ka¿dy lokal.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§3

1557

Traci moc uchwa³a Nr 158/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za pod³¹czenie
siê do wodoci¹gu gminnego na terenie gminy Krokowa.

UCHWA£A Nr 243/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.

§4

w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê z wodoci¹gów gminnych.

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

1556

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

UCHWA£A Nr 242/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za pod³¹czenie
siê do gazoci¹gu gminnego na terenie gminy Krokowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 54
ust. 1 pkt 2 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 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
106, poz. 679, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88,
poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz.
1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 4 pkt 10 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za pod³¹czenie siê do gazoci¹gu gminnego na terenie gminy Krokowa w wysokoci uzale¿nionej od mocy kot³a:
a) do 30 KW
1.110 z³
b) od 31  40 KW
1.530 z³
c) od 41  50 KW
2.090 z³
d) od 51  100 KW
3.480 z³
e) od 101  500 KW
5.570 z³
f) powy¿ej 500 KW
8.360 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 160/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³aty za pod³¹czenie siê do gazoci¹gu gminnego na terenie gminy Krokowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz 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
123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê 1 m3 wody dostarczanej wodoci¹gami
gminnymi na terenie gminy Krokowa w wysokoci 1,72 z³.
§2
Powy¿sza op³ata nie zawiera podatku od towarów i
us³ug VAT.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 171/XXVI/2000 Rady Gminy Krokowa z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê z wodoci¹gów gminnych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

1558
UCHWA£A Nr 244/XXXVIII/2001
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za zrzut cieków
do gminnych oczyszczalni cieków na terenie gminy Krokowa.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz 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
123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z
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1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za zrzut 1 m3 cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych i punktów zlewnych na terenie gminy Krokowa w wysokoci 3,00 z³.
§2
Powy¿sza op³ata nie zawiera podatku od towarów i
us³ug VAT.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Traci moc uchwa³a Nr 172/XXVI/2000 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za zrzut cieków do gminnych oczyszczalni
cieków na terenie gminy Krokowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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