DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, dnia 7 grudnia 2001 r.
Nr 96

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE:

1559  Nr XXXVI/341/2001 z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Tczewa liczby
punktów sprzeda¿y i podawania napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y ..................................................................................................... 2882

UCHWA£A RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE:
1560  Nr XXXVI/334/01 z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów
na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y ........................................................................................................................................ 2882

UCHWA£Y RADY GMINY PRZODKOWO:
1561  Nr XXV/282/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2002 rok ..................................................................... 2883
1562  Nr XXV/283/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych w Gminie Przodkowo w 2002 roku ............................................................................................ 2884
1563  Nr XXV/284/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2002 rok ....................................................................................................................................................... 2885
1564  Nr XXV/285/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad odp³atnoci za korzystanie
z Przedszkola Samorz¹dowego w Przodkowie ..................................................................................................... 2886
1565  Nr XXV/297/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Przodkowo .................................................................................................................... 2886
1566  Nr XXV/298/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów ............................................... 2886

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH:
1567  Nr XXXI/501/01 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci .......................................................................................................................................................................... 2887
1568  Nr XXXI/502/01 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku .......................................................................................................... 2888
1569  Nr XXXI/504/01 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej
w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w Gminie Kartuzy ......................................................... 2889
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UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE:

1570  Nr XXX/293/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. dotycz¹ca zmiany uchwa³y Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów
na terenie gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu p³atnoci tego podatku ........................................... 2890
1571  Nr XXX/294/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2002 .......................................................................................................................................... 2890
1572  Nr XXX/295/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci za rok 2002 .................................................................................................................................................. 2891
1573  Nr XXX/296/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w roku 2002 ......... 2891
1574  Nr XXX/297/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
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UCHWA£Y RADY GMINY RZECZENICA:
1575  Nr XXVII/188/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy ..... 2892
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UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W USTCE:
1586  Nr XI/59/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok .............. 2898
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1587  Nr XI/60/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci op³aty miejscowej na 2002 rok ...................... 2899
1588  Nr XI/61/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci podatku od posiadania psów ......................... 2899
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UCHWA£Y RADY GMINY NOWA WIE LÊBORSKA:
1590  Nr XXXII/276/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego jako
podstawê obliczenia podatku rolnego na 2002 rok .............................................................................................. 2901
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1594  Nr XXXII/280/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie miejscowoci Lubowidz na 2002 rok ................................. 2903
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miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami ......... 2903
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transportowych na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2002 rok .............................................................. 2906
1597  Nr XXXII/285/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych
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UCHWA£Y RADY GMINY PUCK:
1598  Nr XL/96/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2002 ..................................................................... 2907
1599  Nr XL/97/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2002 .................................................. 2907
1600  Nr XL/98/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów
na terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2002 ................................................................................................... 2908
1601  Nr XL/99/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych
na rok 2002 ............................................................................................................................................................. 2909
1602  Nr XL/100/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek i zasad poboru op³aty targowej
na terenie gminy Puck ........................................................................................................................................... 2909

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2878 

1603  Nr XL/101/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty za 1 m3 wody dostarczonej
odbiorcom z wodoci¹gów wiejskich ..................................................................................................................... 2910
1604  Nr XL/102/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 odprowadzanych i zrzucanych
cieków do oczyszczalni w miejscowoci Celbowo, Darzlubie, S³awutówko i Rekowo Górne oraz oczyszczalni
Swarzewo i us³ugi beczkowozem ...................................................................................................................... 2910
1605  Nr XL/103/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki op³aty za 1 m3 wody dostarczonej
odbiorcom w miejscowoci Celbówko z wodoci¹gu miejskiego oraz ustalenia ceny 1 m3 odprowadzania
cieków ................................................................................................................................................................... 2911
1606  Nr XL/105/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej
na terenie Gminy Puck ........................................................................................................................................... 2911

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE:
1607  Nr XXXVII/338/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy ............................................................................................................... 2912
1608  Nr XXXVII/340/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok ................................................................................................................................................... 2915
1609  Nr XXXVII/341/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na
2002 r. ..................................................................................................................................................................... 2917
1610  Nr XXXVII/342/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek i poboru
op³aty targowej na 2002 r. ..................................................................................................................................... 2917
1611  Nr XXXVII/343/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci na 2002 r. .......................................................... 2918
1612  Nr XXXVII/344/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie op³aty administracyjnej na 2002 r. ............................. 2919

UCHWA£Y RADY MIASTA SOPOTU:
1613  Nr XXVI/429/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej
za niektóre czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy miasta Sopotu ..................................................... 2919
1614  Nr XXVI/430/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomoci
na obszarze miasta Sopotu ................................................................................................................................... 2920
1615  Nr XXVI/431/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia na obszarze miasta Sopotu zasad ustalania,
poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej .................................................................................................... 2921
1616  Nr XXVI/432/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w mieci Sopocie ............................................... 2922
1617  Nr XXVI/433/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci podatku i wprowadzenia zwolnieñ z podatku od posiadania psów na terenie miasta Sopotu ............................................................................................... 2924
1618  Nr XXVI/434/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych na terenie miasta Sopotu ........................................................................................................... 2925

 2879 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1619  Nr XXVI/435/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVI/315/96 z dnia 19 grudnia
1996 r. w sprawie odp³atnoci za us³ugi przewozowe rodkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Miasta Sopotu ........................................................................................................................................................ 2926
1620  Nr XXVI/436/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzenie cieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w eksploatacji Saur Neptun Gdañsk S.A. ....................................................................................................................... 2926
1621  Nr XXVI/442/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Sopotu liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y ...................................................................... 2928

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ WE W£ADYS£AWOWIE:
1622  Nr XXXIX/280/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa .............................................................................................................................. 2928
1623  Nr XXXIX/282/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê nierolnych
gruntów i lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasta W³adys³awowa ........................................... 2928
1624  Nr XXXIX/284/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podjêcia wspó³pracy z Gmin¹ Miasta Reda, Gmin¹
Miasta Puck, Gmin¹ Miasta Hel, Gmin¹ Miasta Jastarnia, Gmin¹ Puck, Powiatem Puckim i Powiatem Wejherowskim w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej  Nr 216 Reda  W³adys³awowo
 Hel wraz z budow¹ obwodnicy Miasta Reda w latach 2002-2006 .................................................................... 2930
1625  Nr XXXIX/287/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku .......................................................................................................... 2930
1626  Nr XXXIX/288/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa na rok 2002 ...................................................... 2931
1627  Nr XXXIX/289/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej
na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa ........................................................................................... 2932
1628  Nr XXXIX/290/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej
na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa ........................................................................................... 2933
1629  Nr XXXIX/291/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa ........................................................................... 2933
1630  Nr XXXIX/292/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa ................................................................................ 2934
1631  Nr XXXIX/293/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku ....................................................................................... 2935

UCHWA£Y RADY GMINY KOCIERZYNA:
1632  Nr XI/174/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia odp³atnoci za zrzut 1 m3 cieków do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich ........................................................................................................................ 2935
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1634  Nr XI/175/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia odp³atnoci za wodê ........................................... 2936
1635  Nr XI/176/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku
od posiadania psów oraz op³aty lokalnej to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej ..................... 2936

UCHWA£Y RADY GMINY W CHMIELNIE:
1636  Nr XXV/214/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu
gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy, sposobu jej rozliczenia i kontroli ........................................................................... 2938
1637  Nr XXV/216/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIV/207/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 padziernika 2001 roku w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych ....... 2939

UCHWA£Y RADY MIEJSKIEJ W CZ£UCHOWIE:
1638  Nr XL/283/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych ..................................................................................................................................................... 2939
1639  Nr XL/284/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci ........................ 2942
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1641  Nr XL/286/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz op³at za odprowadzanie cieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta Cz³uchowa oraz uchylenie uchwa³y Nr XXIX/224/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz op³at za odprowadzanie cieków
do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta Cz³uchowa ................................................................ 2943
1642  Nr XL/287/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/138/96 Rady Miejskiej
w Cz³uchowie z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie m. Cz³uchowa ........................................................................................... 2944
1643  Nr XL/288/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta na terenie Miasta Cz³uchowa jako podstawy obliczenia podatku rolnego .................................................................................................... 2944
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1645  Nr XL/290/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psa ............................... 2945

UCHWA£Y RADY GMINY USTKA:
1646  Nr X/60/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na 2002 rok ........................... 2946
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1650  Nr X/64/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku rolnego ................................................... 2948
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1662  Nr XLVII/262/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVIII/115/99
z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie organizacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych
na terenie Miasta i Gminy Gniew .......................................................................................................................... 2955

UCHWA£Y RADY MIASTA JASTARNI:
1663  Nr XXXIV/339/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych obowi¹zuj¹cych
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1559

§2

UCHWA£A Nr XXXVI/341/2001 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 padziernika 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

w sprawie ustalenia na terenie miasta Tczewa liczby
punktów sprzeda¿y i podawania napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1091) 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 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321, i Nr 94, poz. 419, z
1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz. 610) Rada Miejska w
Tczewie po zasiêgniêciu opinii Dowódcy Garnizonu w
Tczewie oraz Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego i Praworz¹dnoci oraz Komisji Zdrowia, Polityki Spo³ecznej i
Prorodzinnej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie miasta Tczewa liczbê punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) z przeznaczeniem do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na 45.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
K. Smoliñski

1560
UCHWA£A Nr XXXVI/334/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 padziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów
na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust 1 z dnia 26 padziernika 1982
r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z
1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz.
321, i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r.
Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz.
732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz.
610) w zwi¹zku z 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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
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poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1091; z 2000 r. Nr 91,
poz. 1009, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60,
poz. 610) uchwala siê co nastêpuje;
§1
Ustala siê na terenie miasta Kwidzyna liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na 50.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Kwidzynie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1561
UCHWA£A Nr XXV/282/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14 i art. 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 § 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1091) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci:
 0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 0,35 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej dla w³acicieli nieruchomoci emerytów i rencistów,
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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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) na terenie wsi Przodkowo  15,08 z³,
b) na pozosta³ym terenie  12,76 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 7,84 z³,
4) od budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
 od letniskowych 5,62 z³,
 od pozosta³ych 2,81 z³,
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena na rok od dnia powstania
obowi¹zku podatkowego dla podmiotów po raz pierwszy rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3
Nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy zwalnia siê
z podatku od nieruchomoci.
§4
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
gminie Przodkowo podlegaj¹cych opodatkowaniu:
1) od osób fizycznych posiadaj¹cych gospodarstwo
rolne z tytu³u równoczesnego posiadania trzeciego
i ka¿dego nastêpnego psa 33,80 z³,
2) od pozosta³ych osób z tytu³u posiadania pierwszego i ka¿dego nastêpnego psa 33,80 z³.
§5
Podatku od posiadania jednego psa nie pobiera siê,
gdy jego posiadacz jest emerytem lub rencist¹ prowadz¹cym samodzielne gospodarstwo domowe.
§6
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania prowadz¹ w³aciwi im so³tysi.
§7
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania do dnia 30
marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w
ci¹gu dwóch tygodni od dnia nabycia. Nale¿noæ wp³acaæ u so³tysa lub w kasie Urzêdu Gminy.
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§8
Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej:
 za wydane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 100 z³.
§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XIX/
209/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, od posiadania psów i op³aty administracyjnej na 2001 rok.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1562
UCHWA£A Nr XXV/283/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Przodkowo w 2002
roku.
Na podstawie art. 10 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. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz.
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1091) Rada
Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych:
1) samochody ciê¿arowe wyprodukowane od 1990 r.
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
463,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
465,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
635,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 750,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 752,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 754,00 z³
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b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 15 ton a mniej ni¿ 18 ton 755,00 z³
 nie mniej ni¿ 15 ton a mniej ni¿ 17 ton 1.100,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton 1.105,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony 1.447,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 26 ton 1.449,00 z³
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.440,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton 1.443,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 31 ton a mniej ni¿ 32 tony 1.449,00 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ni¿ wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 13 ton 752,00 z³
 nie mniej ni¿ 13 ton a mniej ni¿ 14 ton 753,00 z³
 nie mniej ni¿ 14 ton a mniej ni¿ 15 ton 755,00 z³
 nie mniej ni¿ 15 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.084,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 5 ton a mniej ni¿ 17 ton 1.105,00 z³
 nie mniej ni¿ 17 ton a mniej ni¿ 19 ton 1.110,00 z³
 nie mniej ni¿ 19 ton a mniej ni¿ 21 ton 1.447,00 z³
 nie mniej ni¿ 21 ton a mniej ni¿ 23 tony 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.450,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 26 ton 1.450,00 z³
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej i dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 25 ton 1.443,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 27 ton 1.445,00 z³
 nie mniej ni¿ 27 ton a mniej ni¿ 29 ton 1.449,00 z³
 nie mniej ni¿ 29 ton a mniej ni¿ 31 ton 2.124,00 z³
 nie mniej ni¿ 31 ton a mniej ni¿ 32 tony 2.124,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ wyprodukowane od 1990 r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.250,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.430,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.431,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.432,00 z³
 nie mniej ni¿ 31 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.433,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 36 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.431,00 z³
 nie mniej ni¿ 40 ton a mniej ni¿ 44 tony 1.492,00 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:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:

Poz. 1562, 1563

7)

8)

9)
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 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 1.431,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 1.432,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 31 ton 1.433,00 z³
 nie mniej ni¿ 31 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.678,00 z³
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 36 ton a mniej ni¿ 40 ton 1.492,00 z³
 nie mniej ni¿ 40 ton a mniej ni¿ 44 ton 2.207,00 z³
od przyczep lub naczep wyprodukowanych od 1990
roku, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
320,00 z³
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 314,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 318,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 28 ton 320,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 28 ton 320,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 531,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 736,00 z³
 nie mniej ni¿ 38 ton a mniej ni¿ 44 tony 995,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 36 ton a mniej ni¿ 38 ton 586,00 z³
 nie mniej ni¿ 38 ton a mniej ni¿ 44 tony 816,00 z³
od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 18 ton 316,00 z³
 nie mniej ni¿ 18 ton a mniej ni¿ 25 ton 320,00 z³
 nie mniej ni¿ 25 ton a mniej ni¿ 28 ton 486,00 z³
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 23 tony a mniej ni¿ 28 ton 322,00 z³
 nie mniej ni¿ 28 ton a mniej ni¿ 33 tony 736,00 z³
 nie mniej ni¿ 33 tony a mniej ni¿ 38 ton 1.118,00 z³
 nie mniej ni¿ 38 ton a mniej ni¿ 44 tony 1.472,00 z³
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 nie mniej ni¿ 36 tony a mniej ni¿ 38 ton 816,00 z³
 nie mniej ni¿ 38 ton a mniej ni¿ 44 tony 1.109,00 z³
od autobusów wyprodukowanych od 1990 r. w zale¿noci od liczby miejsc:
 mniejsza ni¿ 30 miejsc
577,00 z³
 równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc
1.275,00 z³
dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku
zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
470,00 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
475,00 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
650,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
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czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.300,00 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
350,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
584,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.280,00 z³
§2
Zwalnia siê z obowi¹zku podatkowego rodki transportowe bêd¹ce w posiadaniu gminy, jej jednostek organizacyjnych oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIX/211/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w
Gminie Przodkowo w 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczcy Rady
F. Rzeszewicz

1563
UCHWA£A Nr XXV/284/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2002 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. w Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr
123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.
1091) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (Monitor Polski Nr 35, poz.
573) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1 q do kwoty 29,11 z³
za 1 q dla celów obliczania podatku rolnego na 2002 rok.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Przodkowo Nr XIX/
210/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2001 rok.
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz.
321, i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r.
Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz.
732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz.
610) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:

1564

§1

UCHWA£A Nr XXV/285/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.

1. Ustala siê, ¿e na terenie gminy Przodkowo mo¿e byæ
zlokalizowanych maksymalnie 30 punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
2. Ustala siê, ¿e na terenie gminy mo¿e byæ zlokalizowanych maksymalnie 10 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

§3

w sprawie wprowadzenia zasad odp³atnoci za korzystanie z Przedszkola Samorz¹dowego w Przodkowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1091), art. 14 ust. 5 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. z 1996 r.
Dz. U. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz § 1 pkt. 5 Zarz¹dzenia Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 roku
w sprawie minimum programowego wychowania przedszkolnego (M.P. Nr 12, poz. 86), Rada Gminy Przodkowo
uchwala, co nastêpuje:

§2
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/195/2000 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 26 wrzenia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Zajêcia opiekuñczo-wychowawcze prowadzone w czasie przekraczaj¹cym 5 godzin dziennie s¹ czêciowo
op³acane przez rodziców:
a) obni¿a siê z dniem 1 listopada 2001 r. do 7% najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników og³oszonego Zarz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej sta³¹ op³atê miesiêczn¹,
b) op³ata o której mowa w pkt a) jest niezale¿na od iloci dni pobytu dziecka w przedszkolu.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/235/2001 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad odp³atnoci za korzystanie z Przedszkola
Samorz¹dowego w Przodkowie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1565
UCHWA£A Nr XXV/297/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Przodkowo.
Na podstawie art. 12 ust. 1 z dnia 28 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z

Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1566
UCHWA£A Nr XXV/298/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 z dnia 28 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z
1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz.
321, i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r.
Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz.
732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz 2001 r. Nr 60, poz.
610) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w sklepach:
a) bran¿owych z napojami alkoholowymi,
b) winno-cukierniczych,
c) ogólnospo¿ywczych i spo¿ywczo-przemys³owych z
wyodrêbnionym stoiskiem.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y prowadzi siê w:
a) restauracjach, zajazdach, gospodach i karczmach,
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b) barach gastronomicznych i piwnych,
c) kawiarniach,
d) winiarniach (napoje do 18% alkoholu),
e) pijalniach piwa (napoje o zawartoci do 4,5% oraz
piwo).
3. Punkty sprzeda¿y, o których mowa w ust. 2 musz¹ posiadaæ wyodrêbnione wewn¹trz lokalu toalety dla konsumentów.
4. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach otwarcia placówek.

nia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

§2

UCHWA£A Nr XXXI/501/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2001 r.

1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 20 m, a placówki prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane
bli¿ej ni¿ 70 m, od granicy obiektów:
a) szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych i opiekuñczych,
b) kultu religijnego,
c) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
d) pla¿ i k¹pielisk,
e) innych miejsc masowych zgromadzeñ.
2. Minimaln¹ odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 podwy¿sza siê do 150 m licz¹c od wejcia na pla¿e, k¹pieliska
i baseny.
3. Odleg³oci, o których mowa w ust. 1 liczone s¹ jako
rzeczywiste odleg³oci, jakie nale¿y przebyæ drog¹ do
wejcia g³ównego danego obiektu.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz

1567

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31, 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 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek
Zarz¹du Gminy uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w nowootwartych punktach po przed³o¿eniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego.
2. Sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona tylko w budynkach o charakterze sta³ym.
§4

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,95 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,82 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,62 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 
0,60 z³,
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 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wyko-

1. Sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i miejscu sprzeda¿y organizowanych
imprez plenerowych mo¿e byæ prowadzona na podstawie oddzielnego zezwolenia.
2. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê na imprezach plenerowych
tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj.:
a) na stadionie sportowym w Przodkowie.
b) na placach wyznaczonych przez Radê So³eck¹ wsi,
w której organizowana jest impreza, o ile przepisy
ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi a tak¿e uchwa³y Rady Gminy nie
stanowi¹ inaczej.
3. Podczas imprez plenerowych napoje alkoholowe podaje siê wy³¹cznie w naczyniach jednorazowych.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/194/2000 Rady Gminy
Przodkowo z dnia 26 wrzenia 2000 r. w sprawie okrele-
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rzystywanych 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.
§2
Obni¿a siê stawki podatku od nieruchomoci:
1) o 50% stawki podatku od nieruchomoci od budynków mieszkalnych lub ich czêci je¿eli wy³¹cznym u¿ytkownikiem jest emeryt lub rencista, którego jedynym
ród³em utrzymania jest emerytura lub renta,
2) stawki 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:
a) o 6,1% dla nieruchomoci po³o¿onych w II strefie
miasta, tj. na kwotê  14,98 z³,
b) o 24,6% dla nieruchomoci po³o¿onych poza granicami miasta, tj. na kwotê  12,03 z³.
I i II strefê okrela Za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) jednostki organizacyjne gminy dotowane z bud¿etu
gminy,
2) nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w 2002
roku na okres 3 lat (nie dotyczy handlu detalicznego)
dla obszaru so³ectw: B¹cz, G³usino, Kolonia, Mirachowo, Nowa Huta, Pomieczyñska Huta, Sianowo, Sianowska Huta, Staniszewo i Stara Huta.
§4
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXV/361/00 Rady Miejskiej w
Kartuzach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Kartuzy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1568
UCHWA£A Nr XXXI/502/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 10, ust .1 i art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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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) Rada Miejska na wniosek Zarz¹du Gminy 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
580,00 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
910,00 z³
c) 9 ton, a poni¿ej 12 ton
1.140,00 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:
1) o liczbie osi  dwie
1.490,00 z³
2) o liczbie osi  trzy
1.200,00 z³
b) równej lub wy¿szej 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
1) o liczbie osi  trzy
1.650,00 z³
2) o liczbie osi cztery i wiêcej
1.610,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
1) o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.884,00 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych ni¿ wymienione w pkt 2 o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
1) o liczbie osi  dwie
1.500,00 z³
2) o liczbie osi  trzy
1.300,00 z³
b) równej lub wy¿szej 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
1) o liczbie osi  trzy
1.750,00 z³
2) o liczbie osi cztery i wiêcej
1.680,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton: o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.060,00 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
800,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.000,00 z³
c) od 9 ton i ponizej12 ton
1.270,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton: o liczbie osi  dwie 1.500,00 z³
b) równej lub wy¿szej 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.600,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
1) o liczbie osi  dwie 1.895,00 z³
2) o liczbie osi  trzy 1.833,00 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, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.550,00 z³
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7)

8)

9)

10)

b) równej lub wy¿szej 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.690,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
1) o liczbie osi  dwie
2.061,00 z³
2) o liczbie osi  trzy
1.900,00 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 przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
720,00 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, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
1.060,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36
ton:
1) o liczbie osi  jedna
1.400,00 z³
2) o liczbie osi  dwie
1.400,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
1) o liczbie osi  dwie
1.510,00 z³
2) o liczbie osi  trzy
1.490,00 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, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
1.100,00
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36
ton:
1) o liczbie osi  jedna
1.400,00 z³
2) o liczbie osi  dwie
1.400,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
1) o liczbie osi  dwie
1.590,00 z³
2) o liczbie osi  trzy
1.510,00 z³
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.350,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.420,00 z³
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed rokiem 1990 stawki podatku zwiêksza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
2) od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950,00 z³
3) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.200,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
870,00 z³
2) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.080,00 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12
1.370,00 z³
c) od przyczep i naczep, 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:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
770,00 z³
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d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc
1.380,00 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.770 z³ 1.450,00 z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu;
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
880,00 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton maks.: 1.200 z³ 1.070,00 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
750,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
950,00 z³
3) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.220,00 z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej ni¿ 30 miejsc
1.300,00 z³
2) równej lub powy¿ej 30 miejsc
1.378,00 z³
§3
Traci moc uchwa³a XXV/364/00 z dnia 28 grudnia 2000 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1569
UCHWA£A Nr XXXI/504/01
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w Gminie Kartuzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz 985,
Nr 91, poz. 1009) oraz art. 19 pkt 1 i 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.
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Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1315) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18.10.2001 r w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Zarz¹du Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIX/239/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej i unormowania niektórych innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w Gminie Kartuzy dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
w § 1 ust. 1 w pkt. 1 lit. a w miejsce 15z³ wpisuje siê
16 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 1 lit. b w miejsce 12 z³ wpisuje siê
13 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. a w miejsce 20 z³ wpisuje siê
21 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. b w miejsce 13 z³ wpisuje siê
14 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. c w miejsce 30 z³ wpisuje siê
32 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. d w miejsce 40 z³ wpisuje siê
42 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. e w miejsce 5 z³ pozostaje
5 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. f w ppkt. 1 w miejsce 13z³
wpisuje siê 14 z³,
w § 1 ust. 1 w pkt. 2 lit. f w ppkt. 2 w miejsce 4z³
wpisuje siê 5 z³,
w § 1 ust. 2 w miejsce 6 z³ pozostaje 6 z³,
w § 1 ust. 3 w pkt. 1 w miejsce 35 z³ wpisuje siê
37 z³,
w § 1 ust. 3 w pkt. 2 w miejsce 45 z³ wpisuje siê
48 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 1 skrela siê s³owa Jarmark Kaszubski,
w§ 1 ust. 5 w pkt. 1 miejsce 527 z³ wpisuje siê  559 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 1 w miejsce 300 z³ wpisuje siê 
318 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 1 w miejsce 200 z³ wpisuje siê 
212 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 2 w miejsce 380 z³ wpisuje siê 
403 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 2 w miejsce 220 z³ wpisuje siê 
233 z³,
w § 1 ust. 5 w pkt. 2 w miejsce 130 z³ wpisuje siê
138 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
H. Pietras

1570
UCHWA£A Nr XXX/293/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
dotycz¹ca zmiany uchwa³y Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów
na terenie gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu p³atnoci tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz § 1 pkt 3 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 Miejska w
Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie
gminy i miasta Pelplin, zasad poboru i terminu p³atnoci
tego podatku  § 1 otrzymuje brzmienie:
ustala siê stawkê podatku od posiadania psa na terenie gminy i miasta Pelplin w roku 2002 w wysokoci 37,-z³
za ka¿dego psa.
§2
§ 2 w/w uchwa³y otrzymuje brzmienie: Emerytom i
rencistom obni¿a siê stawkê podatku od posiadania psa
o 50%. tj. do kwoty 18,50 z³ rocznie.
Natomiast od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa stawka podatku pozostaje zgodna z § 1 niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1571
UCHWA£A Nr XXX/294/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
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Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r.
Nr 45, poz. 497), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 z pón.
zm.), w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 (Monitor Polski Nr 35, poz. 573) Rada
Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê 1 q ¿yta dla celów podatku rolnego w
2002 r. do kwoty 36,-z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1572
UCHWA£A Nr XXX/295/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r.
Nr 45, poz. 497), art. 5 ust. 1 i 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 125, poz. 1375) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,-z³.
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3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,-z³.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,79 z³.
5. Od budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ich wartoci 2%.
6. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena za wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni  0,55 z³.
7. Od gruntów:
 bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.zm.) wykorzystanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni 
0,06 z³,
 pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,20 z³,
 pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1573
UCHWA£A Nr XXX/296/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w
roku 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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz 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. 1375) Rada Miejska w Pelplinie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na rok 2002
nieruchomoci:
bêd¹ce w posiadaniu:
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a) Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
b) Miejsko-Gminnego Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pelplinie , z zastrze¿eniem § 2,
c) Rad So³eckich,
 stanowi¹ce w³asnoæ Gminy od których obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na Urzêdzie Gminy i Miasta Pelplin.
§2
W przypadku nieruchomoci lub ich czêci wynajmowanych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej
ni¿ rolnicza lub lena przez MGOKSiR w Pelplinie maj¹
zastosowanie stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Pelplin.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1574
UCHWA£A Nr XXX/297/2001
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2002 i zwolnieñ w tym
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497), art. 10 ust. 1 i 2, 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. 1375) Rada Miejska w
Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
od jednego rodka transportowego w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.200 z³,
d) od 12 ton  2.124 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdu:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.400 z³,

b) od 12 ton do 36 w³¹cznie  1.770 z³,
c) powy¿ej 36 ton  2.207 z³,
3) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  800 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.500 z³,
4) od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  700 z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.210 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1.540 z³,
5) od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton:
 1.540 z³,
6) od pozosta³ych naczep  1.200 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane do przewozu dzieci w
ramach tzw. przewozów szkolnych stanowi¹ce w³asnoæ
Gminy Pelplin.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pelplinie
W. Bruski

1575
UCHWA£A Nr XXVII/188/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497), oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r., poz. 431 z
pón. zm.) w zwi¹zku z komunikatem 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê okrelon¹ cenê 1 q ¿yta og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów w 2001 r. (M.P.
Nr 35, poz. 573) do kwoty  27,00 z³ w celu obliczenia
podatku rolnego w 2002 r.
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§2

Podatek rolny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto w: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-305189-36001-11/1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1576
UCHWA£A Nr XXVII/189/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci w 2002 r.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 5 ust. 1 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) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem
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 uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej domków letniskowych  4,95 z³,
b) od 1 m2 gara¿y  3,30 z³,
5) od wartoci budowli  2%,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,55 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w sk³ad
gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2  0,03 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,09 z³,
c) od 1 m2 pozosta³ych gruntów  0,07 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-305189-3600111/1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1577
UCHWA£A Nr XXVII/190/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.

§1

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2002
rok.

Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,37 z³
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,38 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,40 z³,

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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) 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) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1577, 1578, 1579
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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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w nastêpuj¹cej wysokoci tj.
 od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
16,00 z³.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia 31
marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
dnia wejcia w posiadanie psa.
§3
Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na
konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-30518936001-11/1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1) za sprzeda¿ towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z rêki 
7,00 z³,
2) za sprzeda¿ towaru z samochodu osobowego oraz
przyczep samochodowych, ci¹gnikowych a tak¿e z
wozów konnych  10,00 z³,
3) za sprzeda¿ towaru z samochodu dostawczego do 1,5 t
i powy¿ej 1,5 t  16,00 z³.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
§3
Targowiskami o których mowa w § 2 s¹ wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególnoci
z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Op³ata targowa p³atna jest w kasie Urzêdu Gminy, u
so³tysa, lub na rachunek bud¿etu gminy konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-305189-36001-11/1.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.

1578
UCHWA£A Nr XXVII/191/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na obszarze Gminy
Rzeczenicy w 2002 r.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497)oraz art. 15,16 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) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem
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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1579
UCHWA£A Nr XXVII/192/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej 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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 18 i 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) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
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i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Rzeczenica op³atê administracyjn¹:
1) za sporz¹dzenie przez Wójta lub Sekretarza Gminy
testamentu allograficznego w trybie art. 951 kodeksu cywilnego  30,00 z³,
2) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  57,00 z³,
3) od zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  28,00 z³.
§2
Op³ata jest p³atna z chwil¹ zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3
Zwalnia siê od op³aty osoby zapisuj¹ce w testamencie
allograficznym swój maj¹tek na rzecz gminy lub na cele
charytatywne.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1580
UCHWA£A Nr XXVII/193/01
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w 2002 r.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 10, 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. 1375) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
 600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie
 700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
 1.000,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 13 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
 powy¿ej 13 do 14 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
 powy¿ej 14 do 15 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
 powy¿ej 15 do 18 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
b) trzy osie:
 od 15 do 17 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 17 do 19 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 19 do 21 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 21 do 23 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 23 do 25 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 25 do 26 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
c) cztery osie:
 od 23 do 25 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
 powy¿ej 25 do 27 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
 powy¿ej 27 do 29 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
 powy¿ej 29 do 31 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
 powy¿ej 31 do 32 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 do 5,5 ton w³¹cznie
 1.200,00 z³
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie
 1.300,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
 1.400,00 z³
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie i powy¿ej
36 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie
 1.500,00 z³
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
 powy¿ej 25 do 31 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
 powy¿ej 31 do 40 ton w³¹cznie
 1.800,00 z³
b) trzy osie:
 od 36 do 40 ton w³¹cznie
 1.900,00 z³
 powy¿ej 40 do 44 ton w³¹cznie
 2.250,00 z³
5) od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
 1.100,00 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 do 36 ton w³¹cznie powy¿ej 36 ton:
a) jedna o:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie
 800,00 z³
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie
 900,00 z³
 powy¿ej 25 do 28 ton w³¹cznie
 1.000,00 z³
b) dwie osie:
 od 23 do 28 ton w³¹cznie
 1.250,00 z³
 powy¿ej 28 do 33 ton w³¹cznie
 1.300,00 z³
 powy¿ej 33 do 38 ton w³¹cznie
 1.550,00 z³
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 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie
 1.600,00 z³
c) trzy osie:
 od 36 do 38 ton w³¹cznie
 1.650,00 z³
 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie
 1.700,00 z³
7) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 30 miejsc
 1.300,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
 1.700,00 z³
§2
Podatek od rodków transportowych p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysów lub na rachunek Urzêdu
Gminy na konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006305189-36001-11/1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Przygodzki

1581
UCHWA£A Nr XXVI/168/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy
Cz³uchów.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszyuch trzech
kwarta³ów okrelon¹ w komunikacie GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ za 1q do kwoty 28 z³.
§2
Podatek rolny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy w Cz³uchowie, b¹d na rachunek Gminy BS. Cz³uchów Nr
93260006-589-36001-11 lub u so³tysa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

1582
UCHWA£A Nr XXVI/169/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) 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, 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) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci
 od jednego m2 powierzchni u¿ytkowej
0,45 z³
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
 od jednego m2 powierzchni u¿ytkowej 16,83 z³
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym:
 od jednego m2 powierzchni u¿ytkowej
7,84 z³
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
 od jednego m2 powierzchni u¿ytkowej
4,30 z³
5) od budowli 2% ich wartoci
6) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi:
 od jednego m2 powierzchni
0,60 z³
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. Z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze:
 od 1 m2 powierzchni
0,03 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 od 1 ha powierzchni
3,28 z³
c) pozosta³ych:
 od 1 m2 powierzchni
0,08 z³
2. Stawki podatku dla w³acicieli nieruchomoci, których
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jedynym ród³em utrzymania jest emerytura lub renta
okrela siê w wysokoci:
 0,25 z³ od 1 m2 pow. u¿yt. budynków mieszkalnych
lub ich czêci,
 2,81 z³ od 1 m2 pow. u¿yt. pozosta³ych budynków,
 0,03 z³ od 1 m2 pow. gruntów bêd¹cych u¿ytkami
rolnymi nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze,
 0,05 z³ od 1 m2 pow. u¿yt. gruntów pozosta³ych.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz
w posiadaniu jednostek organizacyjnych gmin.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy w Cz³uchowie, b¹d na rachunek Gminy Nr konta
B.S. Cz³uchów Nr 93260006-589-36001-11 lub u so³tysa
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

1583
UCHWA£A Nr XXVI/170/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w 2002 r. i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 10, 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. 1375) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków

Dziennik Urzêdowy
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transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Cz³uchów:
1) od samochodów ciê¿arowych o których mowa w art.
8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.000 z³,
d) równej lub wy¿szej 12 ton  2.124 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego o którym mowa
w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do poni¿ej 12 ton  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej12 ton do 36 ton w³¹cznie 
1.678 z³,
c) powy¿ej 36 ton  2.207 z³,
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5, 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, których ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego):
a) od 7 ton do poni¿ej 12 ton  1.100 z³,
b) równej lub wy¿szej 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.118 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1.472 z³,
4) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.570 z³.
§2
Stawki w podatku ustalone w pkt 1 lit. d), pkt 2 i 3 lit. b)
i c) w stosunku do danego rodka transportowego nie
mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych
odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obni¿a siê o 50 z³ w
nastêpuj¹cych pozycjach:
 w pkt 1 lit.a), lit. b), lit. c),
 w pkt 2 lit. a),
 w pkt 3 lit. a),
 w pkt 4 lit. a), b).
§4
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w posiadaniu jednostek OSP i Urzêdu
Gminy, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1584 , 1585, 1586

 2898 

1584
UCHWA£A Nr XXVI/171/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497), 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. 1375) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 z póñ. zm.) Rada Gminy postanawia, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ cenê brutto 1 m3 wody z wodoci¹gów gminnych wg ni¿ej wymienionych stawek:
 gospodarstwo domowe  1,43 z³,
 jednostki bud¿etowe  1,43 z³,
 przemys³ i zak³ady produkcyjne  1,95 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi i Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej przy Urzêdzie
Gminy.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

1586

§1

UCHWA£A Nr XI/59/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.

Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 37,19 z³.

w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2002
rok.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 zm.; Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;
z 1994 r. Nr 132, poz. 675; z1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
780 i Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:

Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Wawrzon

1585
UCHWA£A Nr XXVI/172/01
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny za pobór wody z wodoci¹gów gminnych.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia

§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokociach:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
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3)
4)

5)
6)

7)

czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej  16,83 z³,
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków
lub ich czêci  5,62 z³,
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
od budowli lub ich czêci  2% ich wartoci,
od 1 m kw. powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³,
od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,06 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
c) pozosta³ych:
 od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

1587
UCHWA£A Nr XI/60/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci op³aty miejscowej na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91., poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) i art. 17 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 zm.; Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z
1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 132, poz. 675; z 1995 r. Nr 147, poz.
715; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780 i Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z
1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 105, poz. 1115), rozporz¹dzenia Nr 4/91
Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie w

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim,
w którym pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego Nr 12, poz. 63 i z 1995 r. Nr 29, poz. 124) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych.
2. Op³aty nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17
ust. 2 ustawy cytowanej w podstawie prawnej o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu osoby zobowi¹zanej do jej zap³aty w wysokoci:
a) dzieci do lat 15  0,70 z³,
b) pozostali  1,50 z³.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty w formie inkasa.
2. Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce hotelami, motelami, pensjonatami, domami: wczasowymi, wypoczynkowymi i wycieczkowymi, schroniskami, kempingami, polami biwakowymi, kwaterunkami prywatnymi oraz innymi obiektami, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie.
3. Inkasenci op³aty miejscowej winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem miasta w terminie do 14 dni
od dnia poboru op³aty.
4. Ustala siê wynagrodzenia inkasentów w wysokoci
10% pobranych op³at, które wyp³acone bêdzie na koniec ka¿dego miesi¹ca, w którym nast¹pi³o rozliczenia
pobranych op³at.
5. Terminem p³atnoci op³aty jest dzieñ przybycia do Ustki.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

1588
UCHWA£A Nr XI/61/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1588, 1589
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poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 zm.; Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540;
z 1994 r. Nr 132, poz. 675; z1995 r. Nr 147, poz. 715; z
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
780 i Nr 143, poz. 956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach zamieszka³ych na obszarze miasta Ustki posiadaj¹cych psy.
2. Podatku nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 13
ust. 2 cytowanej w podstawie prawnej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Podatek rocznie wynosi: 32,0 z³ od pierwszego psa i
od ka¿dego nastêpnego 21,0 z³.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po 30
czerwca roku podatkowego.
§4

1589
UCHWA£A Nr XI/62/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 101, poz. 444, zm. Nr 116, poz. 502; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 121, poz. 540; z
1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz.
956; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 1999 r. Nr 96, poz. 1129; z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz.
1115) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportu jak w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2
1. Stawkê roczn¹ podatku obni¿a siê o 10%, je¿eli pojazd
jest wyposa¿ony w katalizator spalin, b¹d posiada napêd ekologiczny (gaz itp.).
2. Obni¿ona stawka nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ stawka minimalna okrelona w art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 101,
poz. 444 z pón. zm.).
§3
Stawkê roczn¹ podatku podwy¿sza siê o 10%, je¿eli
wiek pojazdu przekracza 10 lat od daty produkcji.
§4

Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
31 marca lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie
psa.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

§5

§5

1. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa.
2. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobowi¹zanych do jego poboru wyznacza siê osoby zarz¹dzaj¹ce substancjami mieszkaniowymi (w³aciwe dla miejsca zamieszkania posiadacza psa) a Stra¿ Miejsk¹ dla
pozosta³ych posiadaczy psów.
3. Inkasenci podatku od posiadania psów winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem miasta do 7 dnia
nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni.
4. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów w wysokoci
10% pobranego podatku.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

§6

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/62/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 29 listopada 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Ustce.

STAWKI PODATKU
OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH

§7

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej mniejszej ni¿ 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
500 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
700 z³
c) powy¿ej 9 ton i nie przekraczaj¹cej 12 ton: 900 z³
2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równiej lub wy¿szej ni¿ 12 ton bez wzglêdu na
liczbê osi i rodzaj zawieszenia:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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3.

4.
5.

6.

a) od 12 ton w³¹cznie do 18 ton w³¹cznie:
1200 z³
b) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie:
1500 z³
c) powy¿ej 25 ton do 32 ton w³¹cznie:
1900 z³
d) powy¿ej 32 ton:
2200 z³
Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów bez wzglêdu
na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
500 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
700 z³
c) powy¿ej 9 ton i nie przekraczaj¹cej 12 ton: 900 z³
d) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie:
1100 z³
e) powy¿ej 18 ton i do 25 ton w³¹cznie:
1300 z³
f) powy¿ej 25 ton do 32 ton w³¹cznie:
1500 z³
g) powy¿ej 32 ton do 36 ton w³¹cznie:
1700 z³
h) powy¿ej 36 ton:
2200 z³
Je¿eli nacisk na siod³o ci¹gnika przekracza 8 ton, stawkê
podatku podwy¿sza siê o 100 z³.
Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) od 7 ton do 12 ton w³¹cznie:
900 z³
b) od 12 ton w³¹cznie do 18 ton w³¹cznie:
1100 z³
c) od 18 ton do 25 ton w³¹cznie:
1300 z³
d) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie:
1400 z³
e) powy¿ej 36 ton:
1700 z³
Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
a) poni¿ej 30 miejsc:
1300 z³
b) równiej lub wy¿szej 30 miejsc:
1500 z³
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda

1590
UCHWA£A Nr XXXII/276/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego
jako podstawê obliczenia podatku rolnego na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(
t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z
2001 r. Nr 45, poz. 497 i 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 pón. zm.) Rada Gminy w
Nowej Wsi Lêborskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Nowa Wie Lêborska z kwoty 37,19 z³ za 1/q do kwoty
34,00 z³ za 1/q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1591
UCHWA£A Nr XXXII/277/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na
2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 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) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 zm.; Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr
95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Podatek od nieruchomoci wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,43 z³,
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 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od domków letniskowych przeznaczonych na potrzeby w³asne od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³,
5) od gara¿y bêd¹cych w posiadaniu osób fizycznych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  4,60 z³,
6) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,90 z³,
7) od pozosta³ych budowli  ich wartoci okrelonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych  2%,
8) od powierzchni gruntów:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1591, 1592, 1593

 2902 

a) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2
powierzchni  0,45 z³,
b) od gruntów w³asnych i dzier¿awionych bêd¹cych w
posiadaniu osób fizycznych o powierzchni powy¿ej
0,30 ha. Nie dotyczy dzia³ek letniskowych  od 1 m2
powierzchni  0,07 z³,
c) od gruntów dzier¿awionych przez emerytów i rencistów na terenie gminy od 1 m2 powierzchni  0,07 z³,
d) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,28 z³,
e) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z
pó¿n. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze od
1 m2 powierzchni  0,06 z³,
f) od pozosta³ych gruntów od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/204/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska.
§4
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
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UCHWA£A Nr XXXII/278/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2002 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, 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) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 zm.; Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.

552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr
95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) budynki, grunty i obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹
kulturaln¹, sportow¹, ochotniczych stra¿y po¿arnych
i inne wykorzystywane przez gminne jednostki bud¿etowe,
b) budynki mieszkalne i gospodarcze bêd¹ce w³asnoci¹ gminy oddane w u¿ytkowanie na podstawie
umowy najmu i dzier¿awy. Zwolnienie nie obejmuje
budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
c) budowle stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/204/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od nieruchomoci na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska.
§4
1.Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1593
UCHWA£A Nr XXXII/279/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska
na 2002 rok.
Na podstawie 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. 1375) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 zm.; Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.
552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91., poz. 1009 i
Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz.
971) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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§1

Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych zamieszka³ych
na terenie gminy posiadaj¹cych psy.
§2
Podatek wynosi rocznie:
 od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu  37,19 z³.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
 od osób fizycznych posiadaj¹cych jednego psa.
§4
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba zamieszka³a na terenie gminy
wesz³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
po 30 czerwca roku podatkowego.
§5
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu u so³tysa danego so³ectwa, na poczcie
lub w kasie Urzêdu Gminy.
2. Do poboru podatku za psy zobowi¹zuje siê so³tysów.
3. Za pobór podatku od psów so³tysowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/207/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska.
§8
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1594
UCHWA£A Nr XXXII/280/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie
miejscowoci Lubowidz na 2002 rok.
Na podstawie art. 17 i art. 19 pkt 1b i 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.
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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. 1375) art. 18
ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91., poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowoci Lubowidz.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu:
1) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y  1,00 z³,
2) od emerytów i rencistów  1,10 z³,
3) od pozosta³ych osób  1,50 z³.
§3
1. Do poboru op³aty miejscowej zobowi¹zuje siê:
a) so³tysów,
b) kierowników orodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadz¹ce wynajem pokoi gocinnych, domków letniskowych i pól namiotowych,
d) inne osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. Za inkaso op³aty miejscowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 12% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/206/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na
terenie Lubowidz.
§6
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1595
UCHWA£A Nr XXXII/282/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
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Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi z dnia
26 padziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pó.zm.)
oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74
zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91., poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê szczegó³owe zasady wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y okrelone w za³acznku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Sposób przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami stanowi za³¹cznik Nr 2 do
niniejszj uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Nr XXXII/282/2001
z dnia 29 listopada 2001 r.
I. Zasady wydawania zezwoleñ
1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych sk³adane s¹ w Urzêdzie
Gminy.
2. Wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres nazwê i siedzibê firmy;
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego;
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych:
A  napoje alkoholowe do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwo,
B  napoje alkoholowe od 4,5% do 18% zawartoci
alkoholu,
C  napoje alkoholowe powy¿ej 18% zawartoci alkoholu,
d) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych;
e) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub aktualny odpis w³aciwego rejestru;

Poz. 1595

b) tytu³ prawny do lokalu;
c) zgodê w³aciciela lub zarz¹dcy loklalu na sprzeda¿
napojów alkoholowych;
d) pozytywn¹ opiniê sanitarn¹  w przypadku zak³adu
gastronomicznego.
4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik Urzêdu
Gminy przeprowadza wizjê we wspomnianym miejscu
sprzeda¿y, pod k¹tem zgodnoci usytuowania punktu
i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych przez Radê Gminy i sporz¹dza protokó³ z wizji.
W tym zakresie zobowi¹zany jest zasiêgn¹æ opinni Policji w zakresie zak³ócania porz¹dku publicznego na danym obszarze gminy.
5. Zebrany materia³ po zaopiniowaniu przez Zarz¹d Gminy jest zwracany Wójtowi celem wydania lub odmowy
wydania zezwolenia.
6. Zezwolenia bêd¹ wydawana na jednolitych kolorowych
drukach:
a) druk zielony  zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych do 4,5% zawartoci alkoholu oraz piwo;
b) druk ¿ó³ty  zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartoci alkoholu
c) druk pomarañczowy  zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych powy¿ej 18% zawartoci alkoholu;
6.Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê na okres nie krótszy ni¿ 2 lata, za zezwolenia
na sprzeda¿ tych¿e napojów w miejscu sprzeda¿y wydaje siê na okres 4 lat.
7. Druk zezwolenia (zezwoleñ) powinien zostaæ umieszczony w miejscach sprzeda¿y napojów alkoholowych
na widocznym miejscu.
8. Na odwrocie zezwolenia winno byæ umieszczone pouczenie uwzglêdniaj¹ce:
a) warunki obrotu napojami alkoholowymi okrelone
w art. 13,15 ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;
b) zasady cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych okrelonych w art. 18 ust. 8 pkt 1  5 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi;
c) zasady wygasania zezwoleñ okrelone w art. 18 ust.
8 pkt. 1-5 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi:
d) przepisy karne okrelone w art. 43, 431  45 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;
e) wysokoæ pierwszej op³aty za zezwolenie pobieranej w dniu wydania zezwolenia, oraz informacjê o
nastêpnych op³atach wnoszonych do 31 stycznia
ka¿dego roku objêtym zezwoleniem. W/w op³ata jest
wnoszona do kasy Urzêdu Gminy lub na konto gminy w ca³oci bez mo¿liwoci rozk³adania na raty.
I a. Zasady wydawania zezwoleñ jednorazowych
w wietle art. 181 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
Wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych na organizowanych imprazach na wolnym powietrzu winne byæ
sk³adane do Urzêdu Gminy w termnie conajmniej 10 dni
przed dat¹ organizowanej imprezy.
Nie z³o¿enie wniosku w oznaczonym terminie skutkowaæ
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bêdzie odmownym za³atwieniem sprawy.
Wniosek ten winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy;
b) adres i miejsce organizowanej imprezy na której ma
byæ prowadzona sprzeda¿/podawanie napojów alkoholowych;
c) okrelenie rodzajów napojów alkoholowych;
d) datê i godziny sprzeda¿y/podawania napojów alkoholowych,
e) datê i nr posiadanego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y;
f) numer i datê wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnosci gospodarczej lub aktualny odpis
w³aciwego rejestru dot. spó³ek z o.o.;
g) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.
Dalsze procedury za³atwiania wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia s¹ takie same jak przy zezwoleniu
sta³ym.
II. Zasady cofania zezwoleñ
1. Zezwolenia cofa siê, jeli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i zosta³y
potwierdzone jednym z ni¿ej wymienionych dokumentów:
a) protokó³em Policji;
b) protokó³em kontroli dokonanej przez Urz¹d Gminy
lub Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie;
c) protokó³em w³aciwego organu kontroli pañstwowej np. Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Urzêdu
Kontroli Skarbowej,
d) zeznaniami co najmniej 3 wiadków z³o¿onymi w postêpowaniu administracyjnym.
2. W postêpowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia nale¿y uwzglêdniæ:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) potwierdzenie dwukrotnego udokumentowania powtarzaj¹cych siê przypadków nie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i
przeciwdzia³ania alkoholizmowi, o których mowa w
art. 13 i 15 oraz art. 18 ust. 6 pkt. 2 i 4
3. Przed wydaniem decyzji o cofniêciu zezwolenia w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, zasiêga siê opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Opinia tego organu kolegialnego ma postaæ postanowienia wydanego na podstawie art. 106 KPA. Postanowienie jej w tej sprawie podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji bior¹cy udzia³ w wydawaniu postanowienia. Od postanowienia Komisji s³u¿y prawo wniesienia za¿alenia do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za porednictwem Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
Jeli strona siê nie odwo³a w termnie 7 dni jest przygotowywana decyzja w sprawie cofniêcia zezwolenia(eñ). Wojt Gminy w wietle art. 10 ust. 1 KPA umo¿liwia stronie zapoznania siê z ca³oci¹ zebranych dowodów w sprawie. Po podpisaniu decyzji jest ona dorêczana stronie. Od decyzji cofaj¹cej zezwolenie stro-
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nie s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Nr XXXII/282/2001
z dnia 29 listopada 2001 r.
Kontrola podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze
prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu jak i
poza miejscem sprzeda¿y.
2. Kontrolê przeprowadzaj¹:
a) upowa¿niony przez Wójta Gminy pracownik Urzêdu Gminy;
b) cz³onkowie Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie.
3. Zakres kontroli:
a) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem (niami);
b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych okrelonych w uchwa³ach Rady
Gminy.
4. Kontrole punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych,
których zakres okrelono w pkt 3 przeprowadzone s¹
co najmniej przez 2 osoby, bez uprzedniego powiadamiania kontrolowanego.
5. Osoby upowa¿nione do dokonywania kontroli maj¹
prawo do:
a) wstêpu na teren nieruchomoci, obiektu, lokalu lub
ich czêci, gdzie prowadzona jest sprzeda¿ napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w
jakich jest prowadzona dzia³alnoæ;
b) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanien oraz zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
6. Kontroli w przypadkach okrelonych w pkt 3 dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego, osoby zastêpuj¹cej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
7. Podmiot kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
8. Z przeprowadzonej kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który wraz z wnioskami niezw³ocznie przekazuje
do oraganu wydaj¹cego zezwolenie.
9. Na podstawie wyników kontroli, organ wydaj¹cy zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usuniêcia
stwierdzonych uchybieñ w wyznaczonym terminie, o
ile nie s¹ one podstaw¹ do cofniêcia zezwolenia, lub
wszczyna postêpowanie o cofniêciu zezwolenia, lub
podejmuje inne dzia³ania przewidziane prawem.
10. Jednostka kontrolowana w termnie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do usuniêcia uchybieñ, przesy³a do organu wydaj¹cego zezwolenia informacjê o
wykonaniu zaleceñ.
11. Sprawozdanie z wykonania zaleceñ pokontrolnych
stanowi odrêbne zadanie kontrolne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1596, 1597
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1596
UCHWA£A Nr XXXII/284/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na obszarze gminy Nowa Wie
Lêborska na 2002 rok.
Na podstawie art. 8, 10, 11 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. 1375) art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74
zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91., poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
z zastrze¿eniem § 2 wynosz¹:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
550,00 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
800,00 z³
c) powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t
1.000,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t
2.130,00 z³
2) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 t do poni¿ej 12 t
1.300,00 z³
b) równej i powy¿ej 12 t do 36 t w³¹cznie 1.700,00 z³
c) powy¿ej 36 t
2.250,00 z³
3) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 t do poni¿ej 12 t
1.100,00 z³
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t do 36 t w³¹cznie 1.150,00 z³
c) powy¿ej 36 t
1.500,00 z³
4) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550,00 z³
§2
Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych lub wyposa¿onych
w katalizator okrela siê w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
750,00 z³
c) powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t
950,00 z³

2) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 t do poni¿ej 12 t
1.250,00 z³
3) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 t do poni¿ej 12 t
1.050,00 z³
4) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
550,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc
950,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/205/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych na obszarze gminy Nowa
Wie Lêborska.
§5
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po jej uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1597
UCHWA£A Nr XXXII/285/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2002
rok.
Na podstawie 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. 1375) art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74
zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622;
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91., poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
a) rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy, za
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wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych,
b) rodki transportowe bêd¹ce we w³adaniu Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych wykorzystywanych do akcji ratowniczych, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc dotychczasowa uchwa³a Nr XXV/205/2000
Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od rodków transportowych na obszarze gminy Nowa
Wie Lêborska.
§4
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po jej uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1598
UCHWA£A Nr XL/96/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 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), Komunikat 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 Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS w sprawie redniej ceny skupu
¿yta do kwoty 33,-z³ za jeden kwintal.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XXVIII/114/

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2001.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1599
UCHWA£A Nr XL/97/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Puck
na rok podatkowy 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13,
poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 5, art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. 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 149, poz. 704,
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, 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) 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
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
pow. u¿ytkowej  0,42 z³,
2) od budynków pozosta³ych lub ich czêci od 1 m2
pow. u¿ytkowej  3,30 z³,
3) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,28 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,05 z³,
c) pozosta³ych  0,08 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1599, 1600
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§2
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z
wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajmowanych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
pow. u¿ytkowej  14,00 z³,
2) od wiat na materia³y i opakowania zwi¹zane bezporednio z produkcj¹ od 1 m2 pow. u¿ytkowej  10,60 z³,
3) od zak³adów nowopowsta³ych zatrudniaj¹cych minimum 3 pracowników na sta³e na rok podatkowy od
1 m2 pow. u¿ytkowej.
Ulga przez okres 12 m-cy od daty z³o¿enia wniosku z
zastrze¿eniem art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w przypadku rozci¹gniêcia ulgi na kolejny rok podatkowy  8,50 z³,
4) od niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej od 1 m2
pow. u¿ytkowej  10,00 z³,
5) od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od
1 m2 pow. u¿ytkowej  7,84 z³,
6) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, za
wyj¹tkiem zwi¹zanych budynkami mieszkalnymi od
1 m 2 pow. u¿ytkowej 0,50 z³,
7) od budowli 2% ich wartoci,
8) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych, przemys³owych, i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków 2% ich wartoci.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budowle stanowi¹ce w³asnoæ Gminy oraz budynki, budowle i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) albo bêd¹ce w
posiadaniu (wspó³posiadaniu) lub trwa³ym zarz¹dzie
gminnych placówek kultury, klubów wiejskich, nieruchomoci stra¿y po¿arnej.

Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1600
UCHWA£A Nr XL/98/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów na terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr
13, poz. 74 zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr
132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998
r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 13, art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. 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 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, 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) Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów na terenie Gminy Puck w kwocie 30,00 z³ rocznie
od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania na rok podatkowy 2002 jednorazowo w terminie p³atnoci I raty zobowi¹zania pieniê¿nego do dnia 15 marca 2002 r.

§4

§3

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXVIII/115/2000 z
dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci
rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2001 oraz
uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XXXI/3/01 z dnia 28 lutego
2001 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
budowli stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Puck na rok podatkowy 2001.

Je¿eli podatnik naby³ psa po terminie okrelonym w
poprzednim paragrafie podatek wp³aca siê w ci¹gu czternastu dni od daty wejcia w posiadanie psa, je¿eli podatku od tego psa nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§4
Ustala siê, ¿e wp³ywy z tytu³u posiadania psów stanowiæ bêd¹ zwiêkszenie rodków finansowych dla so³ectw
na terenie, którego op³ata zosta³a zainkasowana.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/116/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od
posiadania psów na terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2001.

 2909 

Poz. 1600, 1601, 1602
§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1601
UCHWA£A Nr XL/99/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia 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 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 10, ust. l i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444,z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy w Pucku 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
500,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
800,2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi 2
1.200, o liczbie osi 3
1.400,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi 3
1.600, o liczbie osi 4 i wiêcej
1.850,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
 o liczbie osi 4 i wiêcej
2.000,3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
900,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.000,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.200,d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton o
liczbie osi 2
1.500,e) o równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie o
liczbie osi 2
1.600,f) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi 2
1.800, o liczbie osi 3
1.900,4. 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
800,5. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów ³¹cznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton o
liczbie osi 1
1.000,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi 1
1.100, o liczbie osi 2
1.200,c) wy¿szej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi 2
1.400, o liczbie osi 3 i wiêcej 1.500,6. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.200,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ jednostek organizacyjnych Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XXVIII/117/
2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1602
UCHWA£A Nr XL/100/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek i zasad poboru op³aty targowej na terenie gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
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poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 1, 15, 19, ust. l pkt. a i 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, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371), par. 1 ust. 3 pkt. a Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej za prowadzon¹ sprzeda¿ na targowiskach na terenie gminy Puck
nastêpuj¹co:
 z samochodu, przyczepy i stoiska do 3 mb  50,-z³
 handel z rêki i koszów  25,-z³
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1 s¹ wszelkie
miejsca, w których prowadzony jest handel w szczególnoci z rêki, koszów i stoisk, przyczep, wozów konnych, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿
zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków
transportowych.
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi do pe³nienia funkcji inkasentów.

ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i 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, zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1997 r. Nr
106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê za 1 m3 wody z wodoci¹gów wiejskich na kwotê 1,64 z³ netto na okres od 1 stycznia 2002 r.
do 31 grudnia 2002 r.
§2
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Puck.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/119/2000 Rady Gminy
Puck z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodoci¹gów wiejskich.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pojêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

§3
Poboru op³aty targowej dokonuje osobicie inkasent
w dniu, w którym nastêpuje sprzeda¿ na targowisku.

1604
UCHWA£A Nr XL/102/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.

§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XXVIII/118/
2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek i zasad poboru op³aty targowej na terenie gminy
Puck.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1603
UCHWA£A Nr XL/101/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodoci¹gów wiejskich.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-

w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 odprowadzanych i
zrzucanych cieków do oczyszczalni w miejscowoci
Celbowo, Darzlubie, S³awutówko i Rekowo Górne oraz
oczyszczalni Swarzewo i us³ugi beczkowozem.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
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 zm.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê:
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1. a) miesiêczn¹ normê produkcji cieków dla 1 osoby
dla oczyszczalni w miejscowociach: Celbowo, Darzlubie, S³awutówko  2,5 m3,
b) stawkê za 1 m3 cieków odprowadzanych ruroci¹giem  1,50 z³ netto.
2. miesiêczn¹ stawkê za 1 m3 cieków w miejscowoci
Rekowo Górne:
a) odprowadzanych ruroci¹giem  2,80 z³ netto,
b) zrzucanych z terenu gminy Puck zgodnie z technologi¹ oczyszczalni  3,00 z³ netto.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce ceny utrzymania i oczyszczania
cieków na oczyszczalni w Swarzewie dla miejscowoci
Swarzewo, Gnie¿d¿ewo i ¯elistrzewo, okrela siê zu¿ycie wg licznika, lub wg norm zu¿ycia wody okrelonych
odrêbnym przepisem  2,63 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce ceny netto wody i odprowadzania cieków za 1 m3 dla miejscowoci Celbówko na okres
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.:
 cena wody  1,77 z³,
 utrzymanie kana³u i oczyszczanie cieków na oczyszczalni w Swarzewie  2,46 z³.
§2
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Puck.
§3

Ustala siê cenê us³ugi wywozu nieczystoci p³ynnych
beczkowozem w wysokoci 7,50 z³ netto za 1 m3.

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/124/2000 Rady Gminy Puck
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty za 1 m3 wody dostarczanej odbiorcom w miej-scowoci Celbówko z wodoci¹gu miejskiego  netto.

§4

§4

Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Puck.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/120/2000 Rady Gminy
Puck z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki
za 1 m3 odprowadzanych i zrzucanych cieków do oczyszczalni w miejscowoci Celbowo, Darzlubie, S³awutówko
i Rekowo Górne oraz oczyszczalni Swarzewo i us³ugi
beczkowozem.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

UCHWA£A Nr XL/103/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki op³aty za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcom w miejscowoci Celbówko z wodoci¹gu miejskiego oraz ustalenia ceny 1 m3 odprowadzania cieków
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
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 zm.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1997 r. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1606
UCHWA£A Nr XL/105/01
Rady Gminy Puck
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) w zwi¹zku z art. 1, 18, 19, pkt. 1 lit. c i 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 1992r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600 z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704 z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, 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), § 1 pkt 3
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Puck uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie Gminy Puck op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe nie ob-
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jête przepisami o op³acie skarbowej  oraz ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³aty administracyjnej:
1) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego 45,-z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego 100,-z³
3) a sporz¹dzenie testamentu 50,-z³,
4) za uzgodnienie dokumentacji technicznej:
 do 5 dzia³ek 40,-z³,
 za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê 18,-z³.
2. Osoby ¿¹daj¹ce czynnoci okrelonych w ust. 1 uiszczaj¹ za tê czynnoæ op³atê administracyjn¹ przed jej
wykonaniem.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/122/2000 Rady Gminy
Puck z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej na terenie Gminy
Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

1607
UCHWA£A Nr XXXVII/338/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, jak w za³¹czniku
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XII/128/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 wrzenia 1999 r. o zmianie uchwa³y
Nr VII/71/95 Rady Miejskiej w Kwidzynie z 26 stycznia
1995 r. w sprawie okrelenia zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz okrelenie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ
zawie-rane w pierwszej kolejnoci, zmienionej uchwa³¹
Nr LIV/375/98 Rady Miejskiej w Kwidzynie z 28 maja
1998 r. w sprawie okrelenia kryteriów wyboru osób, z
którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ¥CYCH
W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Wysokoæ dochodu rodziny uzasadniaj¹cego oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§1
1. Na licie lokali mieszkalnych mog¹ byæ umieszczane
osoby, których dochód brutto w rodzinie w III kwartale
roku, w którym rozpatrywany jest wniosek o przydzia³
lokalu mieszkalnego, mieci siê w granicach od 15-40%
 1,3 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (w
woj. pomorskim) og³oszonym przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w dniu ustalania projektów
list mieszkaniowych, powiêkszonym:
1) o 20% w rodzinie jednoosobowej,
2) o 80% w rodzinie dwuosobowej,
3) o dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w rodzinie o wiêkszej iloci osób.
2. Na licie lokali socjalnych mog¹ byæ umieszczane osoby, których dochód brutto w rodzinie w III kwartale roku,
w którym rozpatrywany jest wniosek o przydzia³ lokalu socjalnego, mieci siê w granicach od 5-15%  1,3
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (w woj. pomorskim) og³oszonym przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w dniu ustalania projektów list
mieszkaniowych, powiêkszonym:
1) o 20% w rodzinie jednoosobowej,
2) o 80% w rodzinie dwuosobowej,
3) o dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w rodzinie o wiêkszej iloci osób.
3. Ustalaj¹c dochód, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 i 4,
wliczaæ nale¿y dochody brutto uzyskiwane przez wnioskodawcê i cz³onków jego rodziny wspólnie z nim zameldowanych z wy³¹czeniem:
1) nagród jubileuszowych,
2) gratyfikacji, odpraw wyp³acanych w zwi¹zku z przejciem na emeryturê lub rentê inwalidzk¹,
3) ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy,
4) alimentów wiadczonych na rzecz osób nie objêtych
wnioskiem o przydzia³ lokalu,
5) zasi³ków porodowych, jednorazowych zasi³ków z tytu³u urodzenia dziecka oraz zasi³ków wyp³acanych
na podstawie ustawy o ochronie ¿ycia poczêtego,
6) zasi³ków pogrzebowych,
7) zasi³ków celowych i okresowych przyznanych na
podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej.
4. Rodziny, których dochód brutto w rodzinie w III kwartale roku, w którym rozpatrywany jest wniosek nie przekracza 5%  1,3 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (w woj. pomorskim) og³oszonym przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w dniu ustalania
projektów list mieszkaniowych, powiêkszonym:
1) o 20% w rodzinie jednoosobowej,
2) o 80% w rodzinie dwuosobowej,
3) o dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w rodzinie o wiêkszej iloci osób,
mog¹ byæ kierowane do Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej, który w ramach swoich mo¿liwoci, za zgod¹ tych osób, bêdzie umieszcza³ je w noclegowniach
lub domach dla bezdomnych.
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Poz. 1607
Warunki zamieszkiwania
kwalifikuj¹ce wnioskodawcê do ich poprawy
§2

Do poprawy warunków mieszkaniowych mog¹ byæ
kwalifikowani wnioskodawcy, którzy:
1) zamieszkuj¹ w lokalach mieszkalnych, w których powierzchnia mieszkalna nie przekracza:
a) 5 m2/osobê  w rodzinie dwu i wiêcej osobowej,
b) 10 m2/osobê  w rodzinie jednoosobowej.
2) zamieszkuj¹ w budynkach, w których:
a) brak jest instalacji kanalizacyjnej,
b) w.c. znajduje siê poza budynkiem mieszkalnym,
c) w.c. znajduje siê poza lokalem mieszkalnym i u¿ytkowane jest wspólnie przez kilka rodzin,
d) kuchnia u¿ytkowana przez kilka rodzin,
e) zajmowany przez wnioskodawcê lokal nie posiada kuchni.
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§3
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przys³uguje rodzinom,
które:
1) zamieszkuj¹ w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
2) s¹ osobami narodowoci polskiej zamieszka³ymi w
Kazachstanie i zosta³y zaproszone przez Rade Miejsk¹ w Kwidzynie do przyjazdu na pobyt sta³y,
3) opuszczaj¹c domy dziecka, o ile przed przyjêciem
do takich domów by³y zameldowane na pobyt sta³y
w Kwidzynie a ich sytuacja rodzinna nie pozwala na
powrót do lokalu mieszkalnego, w którym posiada³y zameldowanie sta³e,
4) s¹ umieszczone na licie lokali mieszkalnych ustalon¹ przez Komisjê ds. Przydzia³u Mieszkañ.
2. Na licie lokali mieszkalnych mog¹ byæ umieszczeni
wnioskodawcy spe³niaj¹cy jednoczenie:
1) warunki okrelone w § 1 ust. 1 i § 2 pkt 1,
2) posiadaj¹ sta³e zameldowane na terenie miasta Kwidzyna.
3. Sporód osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w § 1
ust. 1 oraz § 2 w szczególnoci nale¿y uwzglêdniaæ osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, rencistów i emerytów, a tak¿e rodziny wielodzietne licz¹ce co najmniej
troje dzieci.
4. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:
1) oczekuj¹ na lokal socjalny z zasobów gminy na podstawie prawomocnych wyroków s¹dowych,
2) pozbawione zosta³y lokalu mieszkalnego na terenie
miasta Kwidzyna wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej lub po¿aru,
3) s¹ umieszczone na licie lokali socjalnych ustalon¹
przez Komisjê ds. Przydzia³u Mieszkañ.
5. Zapis § 3 ust. 4 pkt 1 i 2 dotyczy osób, które posiadaj¹
sta³e zameldowanie na terenie miasta Kwidzyna, b¹d
ostatnie zameldowanie sta³e posiada³y na terenie miasta Kwidzyna.
6. Na licie lokali socjalnych mog¹ byæ umieszczani wnioskodawcy spe³niaj¹cy jednoczenie:
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1) warunki okrelone w § 1 ust. 2,
2) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu i nie zamieszkuj¹ w charakterze cz³onka rodziny,
3) posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie miasta Kwidzyna, b¹d ostatnie sta³e zameldowanie posiada³y
na terenie miasta Kwidzyna.
7. Sporód osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w § 1
ust. 2 w szczególnoci nale¿y uwzglêdniaæ osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci, rencistów i emerytów, a
tak¿e rodziny wielodzietne licz¹ce co najmniej troje
dzieci.
Warunki dokonywania zamiany lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiêdzy
najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu
a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach
§4
1. Osoby zamieszkuj¹ce w lokach wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, mog¹ dokonywaæ zamiany na inny lokal nale¿¹cy do tego samego zasobu,
spó³dzielczy, stanowi¹cy odrêbn¹ w³asnoæ, zak³adowy pod warunkiem uzyskania zgody przez w³aciciela,
tj. Gminê Miejsk¹ Kwidzyn.
2. Miasto przed dokonaniem zamiany mo¿e wyraziæ zgodê bez uzyskania opinii Komisji ds. Przydzia³u Mieszkañ, gdy:
1) w wyniku dokonania zamiany dwóch lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy nie
wyst¹pi w ¿adnym z nich zagêszczenie, tj. powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny
zamieniaj¹cej siê nie bêdzie mniejsza ni¿ 5 m2,
2) nie wystêpuje zad³u¿enie w p³atnoci czynszu i innych nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem lokalu.
3. Je¿eli w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny zamieniaj¹cej siê bêdzie mniejsza ni¿ 5 m2, lub wystêpowaæ bêdzie zad³u¿enie w op³atach czynszowych, to wnioski takie rozpatrywaæ bêdzie Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ okrelaj¹c sposób sp³aty zad³u¿enia wnioskodawcy, który
wyrazi zgodê na dobrowoln¹ zamianê na lokal, którego najemca zalega z p³atnociami wymienionymi w 4
ust. 2 pkt 2.
4. Osoby dokonuj¹ce zamian zobowi¹zane s¹ do wykonywania wszelkich prac remontowych na w³asny koszt.
5. W przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal
spó³dzielczy, przed uzyskaniem zgody Gminy na zamianê, nale¿y dostarczyæ wstêpn¹ zgodê spó³dzielni na dokonanie zamiany.
6. W przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal stanowi¹cy odrêbn¹ w³asnoæ, wnioskodawca  w³aciciel
dostarcza umowê przedwstêpn¹ o przeniesieniu w³asnoci lokalu na najemcê lokalu komunalnego po dokonaniu zamiany w terminie nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c.
7. W przypadku zamiany pomiêdzy osobami zajmuj¹cymi lokale mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ dwóch ró¿nych gmin, przed dokonaniem zamiany nale¿y dostarczyæ wstêpn¹ zgodê innej gminy na dokonanie zamiany.
8. Je¿eli lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z innym lokalem zostaje zwolniony, gmina mo¿e przeznaczyæ go
najemcy, który:
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1) zajmuje lokal posiadaj¹cy wspólny korytarz z lokalem zwolnionym,
2) na bie¿¹co reguluje nale¿noci z tytu³u najmu,
3) powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na 1 cz³onka rodziny najemcy jest mniejsza ni¿ 5 m2.
9. Postanowienia ust. 8 nie dotycz¹ najemców lokali socjalnych.
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli spo³ecznej
§5
1. Lokale tworz¹ce zasób gminy mog¹ byæ oddawane
w najem jedynie osobom spe³niaj¹cym kryteria okrelone w § 1 i 2, a w pierwszej kolejnoci z rodzinami
wymienionymi w § 3 niniejszych Zasad.
2. Wnioski o przydzia³ lokalu mieszkalnego i socjalnego
z³o¿one do 31 padziernika danego roku, rozpatrywane s¹ przez Komisjê ds. Przydzia³u Mieszkañ w danym roku w celu umieszczenia na licie w roku nastêpnym. O mo¿liwoci rozpatrzenia wniosków z³o¿onych po ww. terminie decyduje Komisja.
3. Iloæ rodzin umieszczanych na listach mieszkaniowych
w danym roku ustalaæ bêdzie Komisja ds. Przydzia³u
Mieszkañ w IV kwartale roku, w którym rozpatrywane s¹ wnioski. Listy mieszkaniowe powinny powstaæ
w terminie nie póniej ni¿ do 31 stycznia roku nastêpnego.
4. Przed ustaleniem list mieszkaniowych na dany rok Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ ustala projekty tych list
sporz¹dzone po przeprowadzeniu wizji lokalnych u
wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o lokal mieszkalny oraz rozmów z osobami ubiegaj¹cymi siê o lokal
socjalny.
5. Projekty list mieszkaniowych wywieszane bêd¹ do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego na okres 14 dni. Ostateczne listy sporz¹dza
siê po rozpatrzeniu wniesionych w terminie odwo³añ.
6. Warunki mieszkaniowe i dochodowe osób zakwalifikowanych do najmu lokalu powinny byæ ponownie
zweryfikowane przed zwarciem umowy najmu, o ile
osoba nie spe³nia kryteriów, na podstawie których zosta³a zakwalifikowana do przyznania lokalu z zasobów
gminy, zostaje skrelona z listy, o której mowa w
ust. 2).
7. Zarz¹d Miejski przyjmie do realizacji listy mieszkaniowe ustalane przez Komisjê ds. Przydzia³u Mieszkañ
powo³an¹ przez Radê Miejsk¹ w Kwidzynie.
8. Listy mieszkaniowe powinny byæ sporz¹dzane na
dany rok kalendarzowy.
9. Podpisanie umowy najmu nastêpowaæ bêdzie wg kolejnoci umieszczenia na licie mieszkaniowej, z
uwzglêdnieniem aktualnie przys³uguj¹cej wielkoci
mieszkania (wg ust. 10).
10. Zawieraj¹c umowy najmu, nale¿y mieæ na uwadze,
aby powierzchnia u¿ytkowa wynajmowanego lokalu
mieszkalnego nie by³a mniejsza od 10 m2, powierzchnia mieszkalna mieci³a siê w granicach od 5-7 m2 w
przeliczeniu na jedn¹ osobê uprawnion¹ do zamieszkiwania w przypadku rodzin wieloosobowych, a w
przypadku osób samotnych od 8-16 m2, a wielkoæ
wynajêtego mieszkania nie przekracza³a:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Poz. 1607

1) 35 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkiwaæ jedna osoba,
2) 40 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkiwaæ dwie osoby,
3) 45 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkiwaæ trzy osoby,
4) 55 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym maj¹ zamieszkiwaæ cztery osoby,
5) 65 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkiwaæ piêæ osób,
6) 80 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku, gdy w
lokalu tym ma zamieszkiwaæ szeæ i wiêcej osób.
Komisja ds. Przydzia³u Mieszkañ ustalaj¹c wielkoæ
list lokali socjalnych i list lokali mieszkalnych oddawanych w najem na czas nieoznaczony, bierze pod
uwagê:
1) iloæ osób oczekuj¹cych na przydzia³ lokalu socjalnego w zwi¹zku z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym,
2) okolicznoci, czy osoba ubiegaj¹ca siê o lokal komunalny uzyska³a taki lokal w ostatnich 5 latach.
W przypadku krótszego terminu, wniosek taki powinien byæ rozpatrywany po zaspokojeniu potrzeb
osób ubiegaj¹cych siê o lokal komunalny raz pierwszy.
Osoba umieszczona na licie mieszkaniowej, z któr¹
nie nawi¹zano umowy najmu do koñca roku, nie ma
pierwszeñstwa do umieszczenia jej na licie w roku
przysz³ym i winna ponownie z³o¿yæ wniosek, który
bêdzie rozpatrywany na ogólnych zasadach.
W przypadku, gdy osoba umieszczona na licie mieszkaniowej nie wyrazi zgody na wynajêcie zaproponowanego jej lokalu bez uzasadnienia, to Komisja ds.
Przydzia³u Mieszkañ jest uprawniona do skrelenia tej
osoby z listy mieszkaniowej ustalonej na dany rok.
Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby poprzez modernizacjê niesamodzielnych lokali mieszkalnych tworzyæ samodzielne lokale mieszkalne w szczególnoci w przypadkach, gdy dany lokal, który ma byæ objêty modernizacj¹ by³ wczeniej lokalem samodzielnym.
W miarê mo¿liwoci i uzasadnionych potrzeb winno
siê dokonywaæ przebudowy lokali mieszkalnych, poprzez zwiêkszenie lub zmniejszenie ich powierzchni
u¿ytkowej, o ile nie naruszy to praw osób trzecich.
Wysokoæ kaucji mieszkaniowych naliczaæ bêdzie wynajmuj¹cy lub upowa¿niony przez niego administrator osobom, które bêd¹:
1) zawiera³y umowy najmu na czas nieokrelony,
2) zawiera³y umowy najmu w zwi¹zku zamian¹ lokalu.
Wysokoæ kaucji mieszkaniowej wynosiæ bêdzie 6
krotnoæ miesiêcznego czynszu za dany lokal, obliczanego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.
Upowa¿niony przez wynajmuj¹cego administrator
mo¿e roz³o¿yæ kaucjê mieszkaniow¹ na 5 miesiêcznych rat pod warunkiem, ¿e:
1) dochód miesiêczny w rodzinie wieloosobowej ubiegaj¹cej siê o roz³o¿enie kaucji na raty nie przekroczy, w przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny, 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w kraju
og³oszonego przez Prezesa GUS w kwartale poprzedzaj¹cym naliczenie kaucji,
2) dochód miesiêczny w rodzinie jednoosobowej
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ubiegaj¹cej siê o roz³o¿enie kaucji na raty nie przekroczy 40% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w kraju og³oszonego przez Prezesa GUS w kwartale poprzedzaj¹cym naliczenie kaucji.
19. W sprawie roz³o¿enia kaucji na wiêcej ni¿ 5 rat lub
umorzenia kaucji, wnioskodawca mo¿e za porednictwem administratora (który przesy³a udokumentowany wniosek) zwróciæ siê do wynajmuj¹cego, który
mo¿e:
1) roz³o¿yæ kaucje na nie wiêcej ni¿ 12 rat,
2) umorzyæ kaucjê w przypadku, kiedy wnioskodawca dokona zamiany lokali komunalnych, tj. przeka¿e Urzêdowi do dyspozycji lokal o wiêkszej powierzchni a zamieni siê na lokal o mniejszej powierzchni,
3) umorzyæ kaucje w przypadku, kiedy wnioskodawca w wyniku zamiany remontuje na w³asny koszt
mieszkanie oraz sp³aca zad³u¿enie w op³atach czynszowych za poprzedniego najemcê,
4) umorzyæ kaucje w przypadku, gdy najemca dokonuje podzia³u lokalu na dwa odrêbne mieszkania,
5) umorzyæ kaucjê mieszkaniow¹ w przypadku, gdy
najemca dokonuje remontu na w³asny koszt w przydzielonym lokalu.
20. Wynajem lokali socjalnych.
1) Umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta na czas oznaczony do 2 lat.
2) Umowê najmu na lokal socjalny, po up³ywie oznaczonego w niej czasu, mo¿na przed³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli dochód brutto w kwartale poprzedzaj¹cym ubieganie siê o przed³u¿enie umowy, w
przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny mieci siê
w granicach od 5-20%  1,3 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (w woj. pomorskim) og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w dniu ubiegania siê o przed³u¿enie umowy,
powiêkszonym:
a) o 20% w rodzinie jednoosobowej,
b) o 80% w rodzinie dwuosobowej,
c) o dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w rodzinie o wiêkszej iloci osób.
3) Umowê najmu na lokal socjalny, po up³ywie oznaczonego w niej czasu, mo¿na prze-d³u¿yæ na nastêpny okres, je¿eli dochód brutto osoby samotnej mieci siê w granicach od 10-30%  1,3 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (w woj.
pomorskim) og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w dniu ubiegania siê o
przed³u¿enie umowy, powiêkszonym:
a) o 20% w rodzinie jednoosobowej,
b) o 80% w rodzinie dwuosobowej,
c) o dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w rodzinie o wiêkszej iloci osób.
4) Osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie najmu lokalu
socjalnego nie mo¿e posiadaæ zad³u¿enia w op³atach czynszowych.
5) W sytuacji, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie umowy najmu lokalu socjalnego posiada zad³u¿enie w wysokoci nie przekraczaj¹cej rocznych
op³at czynszowych wraz z mediami  bez odsetek,
istnieje wówczas mo¿liwoæ przed³u¿enia umowy
na okres 1 roku pod warunkiem:
a) dostarczenia porozumienia zawartego z zarz¹dc¹ budynku, w którym zawarta by³aby treæ, ¿e
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przed podpisaniem umowy zostanie wp³acone 50% zad³u¿enia bez odsetek, a pozosta³a czêæ zostanie roz³o¿ona na 12 miesiêcznych rat, tj. na okres zawarcia
umowy,
b) jeli osoba ubiegaj¹ca siê o przed³u¿enie umowy ju¿
wczeniej mia³a podpisane takie porozumienie i nie wywi¹za³a siê z warunków porozumienia, umowa najmu
na lokal socjalny nie zostanie jej przed³u¿ona.
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy
§6
1. W przypadku, gdy najemca opuci³ lokal i dokona³ rozwi¹zania umowy najmu, a w lokalu tym pozostali jego
zstêpni, wstêpni, pe³noletnie rodzeñstwo, gmina mo¿e
zawrzeæ z nimi umowê najmu, o ile osoby te zamieszkiwa³y stale z najemc¹ do chwili jego wyprowadzenia
siê. Nie dotyczy to osób, które maj¹ tytu³ prawny do
zajmowania innego lokalu mieszkalnego.
2. Je¿eli w lokalu pozosta³a osoba, która nie wst¹pi³a w
stosunek najmu po mierci najemcy, zarz¹dca jest zobowi¹zany wszcz¹æ postêpowanie celem odzyskania
lokalu.
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
§7
1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2,
bêd¹ oddawane w najem rodzinom omio- i wiêcej
osobowym umieszczonym na licie przydzia³u lokali
mieszkalnych, których umowy najmu zawierane s¹ na
czas nieokrelony.
2. W przypadku, kiedy na licie nie bêdzie rodziny omio
i wiêcej osobowych, wówczas lokal taki zostanie wskazany rodzinie o mniejszej iloci osób.

1608
UCHWA£A Nr XXXVII/340/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§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  500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  850,00 z³
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  900,00 z³
 o liczbie osi  trzy  850,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.300,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.200,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.700,00 z³
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.200,00 z³
 o liczbie osi  trzy  800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.500,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.350,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.130,00 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 a mniejszej ni¿ 5,5 tony  900,00 z³
b) od 5,5 tony a mniejszej ni¿ 9 ton  1.200,00 z³
c) od 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton  1.400,00 z³
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  885,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.230,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.230,00 z³
 o liczbie osi  trzy  1.500,00 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 a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  950,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.680,00 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.680,00 z³
 o liczbie osi  trzy  2.210,00 z³
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton a mniejszej ni¿ 12 ton  200,00 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 a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna  234,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna  300,00 z³
 o liczbie osi  dwie  740,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.000,00 z³
 o liczbie osi  trzy  900,00 z³
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna  250,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna  300,00 z³
 o liczbie osi  dwie  1.120,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.480,00 z³
 o liczbie osi  trzy  1.110,00 z³
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  650,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.420,00 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1999 r. lub posiadaj¹cych katalizator
stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony a mniejszej ni¿
12 ton:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie  450,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  650,00 z³
 powy¿ej 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton  800,00 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 12 ton:
 od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 5,5 tony  850,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 5,5 tony a mniejszej ni¿ 9
ton  1.150,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 9 ton a mniejszej ni¿ 12
ton  1.350,00 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
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 od 7 ton a mniejszej ni¿ 12 ton  150,00 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  600,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.370,00 z³
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/257/00 z
dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1609
UCHWA£A Nr XXXVII/341/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. 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 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, 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)
oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,42 z³,
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 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  16,83 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,77 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,15 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni  0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych, w ro-zumieniu przepisów o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele
rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,06 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,28 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/258/00 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1610
UCHWA£A Nr XXXVII/342/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek i poboru op³aty targowej na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. 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 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197)
oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich:
1) przy sprzeda¿y obnonej, przy zajêciu powierzchni
do 1 m2  3,50 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  4,50 z³,
2) przy sprzeda¿y ze stanowiska o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m x 1 m, dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów rolnych  6,50 z³,
b) pozosta³ych towarów  11,00 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  5,50 z³,
3) przy sprzeda¿y ze sta³ego stanowiska zadaszonego
(straganu) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2m x 1m,
dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów rolnych  8,50 z³,
b) pozosta³ych towarów  13,50 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  6,50 z³,
4) przy sprzeda¿y z pojazdów bez wzglêdu na rodzaj
sprzedawanego towaru:
a) z samochodu osobowego, dostawczego, platformy, wozu konnego, przyczepy samochodowej 
17,00 z³,
b) z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci powy¿ej 3,5 tony  27,00 z³.
§2
Ustala siê dzienn¹ stawkê w wysokoci 5,00 z³ za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku przy
ul. H. Ko³³¹taja.
§3
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich z ustawionych
w³asnych namiotów:
1) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni do 9 m2
 24,50 z³,
2) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
9 m2 do 15 m2  36,50 z³,
3) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
15 m2  wg stawek ustalonych w § 1 uchwa³y.
§4
1. Obni¿a siê o 50% op³atê targow¹ pobieran¹ od emerytów i rencistów sprzedaj¹cych wy³¹cznie u¿ywan¹
odzie¿ oraz owoce, kwiaty i warzywa.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie dotyczy
sta³ych stoisk zadaszonych na targowisku
3. W przypadku sprzeda¿y z pojazdu i równoczenie z dodatkowo wystawionego stoiska lub straganu, sprzedaj¹cy uiszcza nale¿noæ oddzielnie za pojazd oraz oddzielnie za stoisko lub stragan.
§5
1. Inkasentem bêdzie Kwidzyñski Inkubator Przedsiêbiorczoci.

2. Z tytu³u poboru op³aty targowej inkasent otrzymywaæ
bêdzie prowizjê w wysokoci 45% zainkasowanej kwoty.
§6
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/256/00 z
dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci
dziennych stawek i poboru op³aty targowej.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie oraz na tablicach og³oszeñ
na poszczególnych targowiskach Miasta Kwidzyna.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1611
UCHWA£A Nr XXXVII/343/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. 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 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,
Nr 107, poz. 689, 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)
oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Za posiadanie ka¿dego psa ustala siê stawkê podatku
w wysokoci  32,00 z³.
2. W przypadku posiadania psa w danym roku kalendarzowym przez okres krótszy ni¿ 6 m-cy, stawka podatku, o której mowa w ust. 1 ulega obni¿eniu o 50%.
3. Stawka o której mowa w ust. 1 ulega obni¿eniu o 50%
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Podatek od posiadanych psów p³atny jest do 30 wrzenia lub w ci¹gu 14 dni od dnia wejcia w posiadanie
psa.

Nr 107, poz. 689, 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)
oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

1. Podatek od posiadanych psów bêdzie pobierany w drodze inkasa, w punkcie kasowym PBS Kwidzyn mieszcz¹cym siê w Urzêdzie Miejskim lub na konto w PBS
Kwidzyn.
2. Inkasentami bêd¹ osoby wyznaczone przez Zarz¹d
Miejski w Kwidzynie.
3. Z tytu³u poboru podatku inkasenci otrzymaj¹ prowizjê
w wysokoci 5% zainkasowanej kwoty.

Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 53,00 z³.

gdy posiadacz psa przed up³ywem terminu p³atnoci
tego podatku przed³o¿y aktualne zawiadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
§2

§4
Ustala siê 50% zni¿kê w podatku, o którym mowa w
§ 1 dla emerytów i rencistów.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/254/00 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad
ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1612
UCHWA£A Nr XXXVII/344/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z1998 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 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. 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 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770,

§2
Uchwala siê op³atê administracyjn¹:
1) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 32,00 z³,
2) za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 53,00 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
Inkasentami op³aty administracyjnej wprowadzonej niniejsz¹ uchwa³¹ bêd¹ wyznaczeni pracownicy Urzêdu
Miejskiego.
§5
Wynagrodzenie inkasentów wynosiæ bêdzie 0,02% z
zainkasowanej kwoty.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXX/284/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie pobierania
op³aty administracyjnej.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1613
UCHWA£A Nr XXVI/429/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹cku z art. .40
ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
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§2

poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr.88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r., Nr 45, poz.
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780), oraz § 1 ust. 4
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ lub przelewem na konto Urzêdu Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XIX/305/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty
administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy miasta Sopotu.
§4
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§5

§1

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

Ustala siê wysokoæ stawek op³aty administracyjnej za
niektóre czynnoci urzêdowe, wykonywane przez organy miasta Sopotu, wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr XXVI/429/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.

OP£ATA ADMINISTRACYJNA

Lp.

1
1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie

2
Za dokonanie wpisu do
ewidencji dzia³. gospodarczej
Za dokonanie zmian wpisu
do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej
Sporz¹dzenie wypisu i
wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
Za uzgodnienie lokalizacji
wjazdu na drogê gminn¹

Propozycje
Zarz¹du Miasta
wys. stawek od
01.01.2002 r.

Wzrost w %

100 z³ 00 gr

110 z³ 00 gr

10

50 z³ 00 gr

55 z³ 00 gr

10

121 z³ 00 gr

133 z³ 00 gr

9,9

–

90 z³ 00 gr

–

Stawki
wg uchwa³y
Rady Miasta
3

1614
UCHWA£A Nr XXVI/430/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹cku z art. .40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;

z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r., Nr 45, poz.
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780), oraz § 1 ust. 4
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1614, 1615
§1

§3

1. Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu okrelonych
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê, i¿ podatek od budowli s³u¿¹cych bezporednio do zaopatrywania w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków obni¿a siê o 50%.

Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XIX/302/
2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu.

§2
Zwalnia siê prywatnych w³acicieli domów wielomieszkaniowych od podatku od nieruchomoci okrelonego
w § 1 za powierzchniê mieszkaln¹ zajmowan¹ przez osoby, z którymi najem zostal nawi¹zany przed 12 listopada
1994 r. na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu.

§4
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr XXVI/430/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI

Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyszczególnienie

2
od budynków mieszkalnych lub ich czêci za
1 m2 pow. u¿ytkowej
od budynków lub ich czêci zw. z prowadzon¹ dzia³.
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza i lena za
1 m2 pow. u¿ytkowej
od budynków sanatoryjnych i powierzchni sal
kongresowych, za 1 m2 pow. u¿ytkowej
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³. gosp. w zakresie kwalifikowanym materia³em
siewnym
od pozosta³ych budynków i gara¿y
od budowli
grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ za
2
1 m pow.
grunty pod jeziorami, grunty zajête na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha pow.
grunty pozosta³e za 1 m2 pow.
grunty bêd¹ce u¿ytkami rolnymi za 1 m2 pow.

1615
UCHWA£A Nr XXVI/431/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia na obszarze miasta Sopotu zasad
ustalania, poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹cku z art. .40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r., Nr 45, poz.

Propozycje
Zarz¹du Miasta
wysokoci stawek
od 01.01.2002 r.

Wzrost
w% 4/3

0,46 z³

0,49 z³

6,52

15 z³ 86 gr

16 z³ 83 gr

6,12

10 z³

10 z³ 50 gr

5

7 z³ 38 gr

7 z³ 84gr

6,23

5 z³ 29 gr
2% ich wartoci

5 z³ 62 gr
2 % ich wartoci

6,24

0,56 z³

0,60 z³

7,14

3 z³ 09 gr

3 z³ 28 gr

6,14

0,08 z³
0,05 z³

0,09 z³
0,06 z³

12,5
20

Stawki
2001 r. wg uchwa³y
Rady Miasta (w z³)
3

art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780), oraz § 1 ust. 4
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych
przebywaj¹cych czasowo na terenie miasta Sopotu w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych
za ka¿dy dzieñ pobytu: w sezonie letnim od dnia 1 maja
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do 30 wrzenia w wysokoci  1z³ 55gr, w pozosta³ym
okresie w wysokoci  0,80 z³.
§2
Op³aty miejscowej nie pobiera siê od inwalidów wojennych zaliczonych do I gr. inwalidzkiej oraz osób sprawuj¹cych opiekê nad nimi.
§3
1. Do poboru op³aty miejscowej na terenie miasta Sopotu wyznacza siê Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Sopocie.
2. Inkasentowi za pobór op³aty miejscowej nale¿y siê wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej sumy.

§4
Traci moc uchwa³a Nr XIX/300/2000 z dnia 8 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia na obszarze miasta Sopotu
zasad ustalania, poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§5
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr XXVI/431/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.

OP£ATA MIEJSCOWA

Lp.

1
1.
2.

Op³ata miejscowa

2
Za ka¿dy dzieñ pobytu
w sezonie letnim od 1
maja do 30 wrzenia
Za ka¿dy dzieñ pobytu
w pozosta³ym okresie

Stawki
na 2001 r.
wg uchwa³y
Rady Miasta

Propozycje
Zarz¹du Miasta
wysokoci
stawek
od 1.01.2002 r.

Wzrost w %

1 z³ 55 gr

6,1

0,80 z³

9,6

3
1 z³ 46 gr

0,73 z³

1616
UCHWA£A Nr XXVI/432/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w miecie Sopocie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹cku z art. .40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr.88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r., Nr 45, poz.
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780), oraz § 1 ust. 4
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej na targowisku miejskim w Sopocie okrelonych w
za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od innych nale¿noci przewidzianych w odrêbnych przepisach za
korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi
wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
2. Zwalnia siê od op³aty targowej:
 studentów i uczniów szkó³ plastycznych sprzedaj¹cych wytwory w³asnej dzia³alnoci plastycznej,
 studentów i uczniów sprzedaj¹cych u¿ywane ksi¹¿ki,
 rencistów i emerytów sprzedaj¹cych rzeczy ruchome u¿ywane lub w³asne produkty rolno-spo¿ywcze
w ilociach niehurtowych, pod warunkiem zajêcia
powierzchni nieprzekraczaj¹cej 1 stanowiska.
Osoby te korzystaj¹ z powy¿szych zwolnieñ od op³aty
targowej w przypadku okazania inkasentowi miarodajnego dokumentu, z którego wynika, ¿e osoba nale¿y
do kategorii osób zwolnionych od op³aty targowej.
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Poz. 1616
§3

1. Do poboru op³aty targowej wyznacza siê NON STOP
sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie.
2. Inkasentowi za pobór op³aty targowej nale¿y siê wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej sumy.
§4
Wprowadza siê na terenie Sopotu zakaz prowadzenia
obwonej dzia³alnoci handlowo-us³ugowej poza miejscami wyznaczonymi przez Zarz¹d Miasta.
§5

stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw
dotycz¹cych tej op³aty w miecie Sopocie.
§6
Realizacjê uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XIX/303/00
z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr XXVI/432/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.
STAWKI DZIENNE OP£ATY TARGOWEJ NA TERENIE MIASTA SOPOTU

Treæ
1
I. Przy sprzeda¿y ma³ych iloci warzyw, jagód,
grzybów, jaj, owoców miodu itp. w³asnej produkcji lub
zbioru – pobiera siê od osoby sprzedaj¹cej od jednego
stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz od 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
II. Przy sprzeda¿y:
1. art. rolno- spo¿ywczych, nie objêtych w poprzednim
punkcie pobiera siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
2) od pozosta³ych art. pobiera siê od jednego
stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
3) od towarów u¿ywanych oraz drobnej galanterii
pobiera siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
4) od podrêczników szkolnych i akademickich oraz
ksi¹¿ek u¿ywanych, pobiera siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
5) od nowo wydanych nie u¿ywanych ksi¹¿ek, pobiera
siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
III. Przy sprzeda¿y z pojazdu samochodowego,
przyczepy
1) o ³adownoci do 1 t, pobiera siê:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
2) o ³adownoci od 1 t do 2,5 t pobiera siê:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
3) o ³adownoci powy¿ej 2,5 t pobiera siê:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10

2

Propoznowane
przez Zarz¹d
Miasta stawki
od 1.01.02 r.
(w z³.)
3

3,90
4,60

4,00
4,80

2,6
4,3

9,50
10,60

10,00
11,00

5,3
3,8

20,00
22,80

21,00
24,00

5,0
5,3

7,70
10,20

8,00
11,00

3,9
7,8

2,20
2,70

2,30
2,90

4,5
7,4

18,10
20,60

19,00
21,50

5,0
4,4

29,00
33,50

30,00
35,00

3,4
4,5

39,60
45,70

42,00
48,00

6,1
5,0

55,00
60,60

58,00
64,00

5,4
5,6

Stawki 2001 r.
wg uchwa³y
Rady Miasta
(w z³)

Wzrost
w%
4
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2) Paw³owska Gra¿yna na terenie ROM-2 w Sopocie;
3) Plichta Janina na terenie ROM-1 w Sopocie;
4) Jêdrzejewska Gabriela na terenie Osiedla Brodwino;
5) Trynka Irena na terenie ROM-3 i 4 w Sopocie;
6) Draniczarek El¿bieta na terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej KOLEJARZ;
7) Miderska-Drewczyñska Krystyna na terenie Nauczycielskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Sopocie;
8) Zalewska Magdalena na terenie W³asnociowej
Spó³dzielni Mieszkaniowej im.A.Mickiewicza;
9) Dulska-Kociewicz Danuta na terenie Spó³dzielni
Mieszkaniowej PRZYLESIE.

UCHWA£A Nr XXVI/433/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci podatku i wprowadzenia zwolnieñ z podatku od posiadania psów na terenie miasta
Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹cku z art. .40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 z 2001 r., Nr 45, poz.
art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz. 715; z 1996 r. Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780), oraz § 1 ust. 4
lit. c Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§4
Inkasentom za pobór podatku nale¿y siê wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej sumy.
§5
W sprawie podatku od posiadania psów zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy dotycz¹ce poboru i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych.
§6
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
czasowo przebywaj¹cych z psami na terenie miasta Sopotu, je¿eli podatek zosta³ zap³acony za dany rok podatkowy w miejscowoci, z której osoby te przyby³y.

§1

§7

1. Ustala siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów na obszarze miasta Sopotu, która wynosi rocznie 37 z³ 00 gr od jednego psa.
2. Za pierwszego psa bêd¹cego w³asnoci¹ emerytów
b¹d rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe stawka podatku wynosi rocznie 14,00 z³.

Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XIX/301/
2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci podatku i wprowadzenia zwolnieñ z podatku od posiadania
psów na terenie miasta Sopotu.

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Sopotu.

Podatek p³atny jest w dwóch ratach: pierwsza p³atna
do dnia 15 lutego, druga rata p³atna do dnia 15 wrzenia,
lub do 10-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o wejcie w posiadanie psa.
§3

§8

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

1. Podatek od posiadania psów pobieraj¹ gotowk¹ inkasenci.
2. Inkasentami poboru podatku od posiadania psów bêd¹
nastêpuj¹ce osoby:
1) Kamierski W³adys³aw na terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok;

Wiceprzewodniczcy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Sopotu
Nr XXVI/433/2001
z dnia 30 listopada 2001 r.

STAWKI PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

Lp.
1
1.
2.

Op³ata miejscowa

2
od jednego psa
od pierwszego psa bêd¹cego
w³asnoci¹ emerytów b¹d
rencistów

Stawki na 2001 r.
wg uchwa³y
Rady Miasta

Propozycje Zarz¹du
Miasta wysokoci
stawek od 1.01.2002 r.

Wzrost w %

3
35 z³ 00 gr

37 z³ 00 gr

5,7

12, z³ 00 gr

14 z³ 00 gr

16,7
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UCHWA£A Nr XXVI/434/01
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 1
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 1997r, Nr 9, poz. 43, Nr 123,
poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 704, Nr106, 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 Nr 89, poz. 97 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101,
poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr
143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 z 1999 r. Nr 96, poz.
1129 z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315) Rada Miasta Sopotu uchwala co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych
po roku 1997 o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
540,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
900,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.080,2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700, o liczbie osi  trzy
1.500,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
2.000, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.900,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.100,3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800, o liczbie osi  trzy
1.700,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
2.100, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.900,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.200,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
wyprodukowanych po roku 1997 o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
630,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
960,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.260,5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
1.500,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
1.700,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
2.000,6) 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
1.600,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
1.800,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton: 2.100
7) od przyczep i naczep wyprodukowanych po roku
1997, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,8) 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
600,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.000 o liczbie osi  dwie
800,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.600, o liczbie osi  trzy
1.200,9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
700,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.100, o liczbie osi  dwie
900,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300, o liczbie osi  trzy
1.700,10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.260,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.593,§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych do 1997 r. w³¹cznie stawki podatku okrela siê w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
600, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000, od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.200,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 5,5 tony
700, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.000, od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.400,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.200,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.400, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770,2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 480, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 810, powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 970,b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3, 5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3, 5 tony i poni¿ej 5, 5 ton 560, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 860, od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.130,c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 1.130, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miej 1.430,§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XIX/304/
2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w
2001 r. obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1619
UCHWA£A Nr XXVI/435/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/315/96 z dnia 19
grudnia 1996 r. w sprawie odp³atnoci za us³ugi przewozowe rodkami komunikacji miejskiej na terenie
Gminy Miasta Sopotu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.
686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr
48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz.
1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada
Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miasta Nr XXVI/315/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Bilety jednorazowe
a) linia zwyk³a:
bilet normalny  1,50 z³
bilet ulgowy  0,75 z³
b) linia pospieszna, specjalna i nocna
bilet normalny  2,0 z³
bilet ulgowy  1,0 z³
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Bilety okresowe na liniach zwyk³ych, pospiesznych
i nocnych dla linii obs³ugiwanych przez ZKM Gdynia 
w granicach Sopotu
a) miesiêczne  wa¿ne od poniedzia³ku do pi¹tku
bilet normalny  38,00 z³
bilet ulgowy  19,00 z³
b) miesiêczne  wa¿ne codziennie
bilet normalny  48,00 z³
bilet ulgowy  24,00 z³
c) na okaziciela  wa¿ne codziennie
miesiêczny  59,00 z³
dekadowy  21,00 z³
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wczeniej ni¿ z dniem 1 stycznia
2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1620
UCHWA£A Nr XXVI/436/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê pobran¹ z miejskich
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzenie cieków
do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w eksploatacji SAUR NEPTUN GDAÑSK S.A.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 7 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496;
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679;
Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr
26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz.
985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
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z 1997 r. Nr 9, poz. 43; zmiany: Nr 121, poz. 770; Nr 106,
poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz wprowadzenie cieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej w wysokoci:

1. Dla gospodarstw domowych:
 za 1 m3 pobranej wody i odprowadzonych cieków:

Wartoæ netto
3,13 zù/m³
1,48 zù/m³

Podatek VAT 7%
0,22 zù/m³
0,10 zù/m³

Wartoæ brutto
3,35 zù/m³
1,58 zù/m³

z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG
- op³ata odtworzeniowa dla Miasta
cieki
z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG

1,02 zù/m³
0,46 zù/m³
1,65 zù/m³
1,42 zù/m³
0,23 zù/m³

0,07 zù/m³
0,03 zù/m³
0,12 zù/m³
0,10 zù/m³
0,02 zù/m³

1,09 zù/m³
0,49 zù/m³
1,77 zù/m³
1,52 zù/m³
0,25 zù/m³

Razem:
op³ata eksploatacyjna dla SNG
op³ata odtworzeniowa dla Miasta

3,13 zù/m³
2,44 zù/m³
0,69 zù/m³

0,22 zù/m³
0,17 zù/m³
0,05 zù/m³

3,35 zù/m³
2,61 zù/m³
0,74 zù/m³

Wartoæ netto
3,40 z³/m³
1,65 z³/m³

Podatek VAT 7%
0,23 z³/m³
0,11 z³/m³

Wartoæ brutto
3,63 z³/m³
1,76 z³/m³

1,02 z³/m³
0,63 z³/m³

0,07 z³/m³
0,04 z³/m³

1,09 z³/m³
0,67 z³/m³

1,75 z³/m³

0,12 z³/m³

1,87 z³/m³

1,42 z³/m³
0,33 z³/m³
3,40 z³/m³
2,44 z³/m³
0,96 z³/m³

0,10 z³/m³
0,02 z³/m³
0,23 z³/m³
0,17 z³/m³
0,06 z³/m³

1,52 z³/m³
0,35 z³/m³
3,63 z³/m³
2,61 z³/m³
1,02 z³/m³

ca³kowita cena:
w tym woda

- op³ata odtworzeniowa dla Miasta

2. Dla pozosta³ych odbiorców:
 za 1 m3 pobranej wody i odprowadzonych cieków:

ca³kowita cena:
w tym woda
z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG
- op³ata odtworzeniowa dla Miasta
cieki
z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG
- op³ata odtworzeniowa dla Miasta
Razem:
op³ata eksploatacyjna dla SNG
op³ata odtworzeniowa dla Miasta

3. Dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w sferze produkcji materialnej z wyj¹tkiem jednostek
gospodarki komunalnej i rolnictwa, zak³adowej gospodarki mieszkaniowej i wyodrêbnionych jednostek zak³adowej dzia³alnoci socjalnej:
 za 1 m3 pobranej wody i odprowadzonych cieków:

ca³kowita cena:
w tym woda
z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG
- op³ata odtworzeniowa dla Miasta
cieki
z tego:
- op³ata eksploatacyjna SNG
- op³ata odtworzeniowa dla Miasta
Razem:
op³ata eksploatacyjna dla SNG
op³ata odtworzeniowa dla Miasta

Wartoæ netto
5,59 zù/m³
3,07 zù/m³

Podatek VAT 7%
0,39 zù/m³
0,21 zù/m³

Wartoæ brutto
5,98 zù/m³
3,28 zù/m³

1,02 zù/m³
2,05 zù/m³
2,52 zù/m³

0,07 zù/m³
0,14 zù/m³
0,17 zù/m³

1,09 zù/m³
2,19 zù/m³
2,69 zù/m³

1,42 zù/m³
1,10 zù/m³
5,59 zù/m³
2,44 zù/m³
3,15 zù/m³

0,10 zù/m³
0,08 zù/m³
0,39 zù/m³
0,17 zù/m³
0,22 zù/m³

1,52 zù/m³
1,18 zù/m³
5,98 zù/m³
2,61 zù/m³
3,37 zù/m³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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4. Dla odbiorców spoza terenu Sopotu sprzeda¿ hurtowa wody odbywaæ siê mo¿e na warunkach ka¿dorazowo ustalonych przez Miasto Sopot, po cenie obowi¹zuj¹cej na obszarach gmin tych odbiorców.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIX/299/2000 z dnia 8 grudnia
2000 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w prasie lokalnej oraz na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

Poz. 1620, 1621, 1622, 1623

znaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz
uchwa³a Nr VI/61/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany chwa³y Nr XLII/409/93 z dnia
1 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla miasta Sopotu liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1621
UCHWA£A Nr XXVI/442/2001
Rady Miasta Sopotu
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Sopotu liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y.
Na podstawie 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 1982 r., Nr 34,
poz. 184 z 1984 r., Nr 33, poz. 180 z 1987 r., Nr 35, poz.
192 z 1989 r., Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431 z 1990 r., Nr
73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419 z 1991 r., Nr 40, poz. 184 z
1993 r., Nr 127, poz. 593 z 1996 r., Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 732, Nr 121, poz. 770 z 1997 r., Nr 106, poz. 668 z
1998 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 z 2000 r. i Nr
60, poz. 610 z 2001 r.) Rada Miasta Sopotu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dla miasta Sopotu:
1. 80 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych od 4,5%
(z wyj¹tkiem piwa) do 18% alkoholu przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
2. 80 punktów sprzeda¿y ponad 18% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
3. 200 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa)
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do sprawowania nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹ niniejszej uchwa³y.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XLII/409/93 Rady Miasta Sopotu z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu
miasta Sopotu liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) prze-

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1622
UCHWA£A Nr XXXIX/280/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497) Rada Miejska we W³adys³awowie uchwala co nastêpuje:
§1
Nadaje siê drodze publicznej gminnej sk³adaj¹cej siê z
dzia³ki oznaczonej numerem 28/50, po³o¿onej w obrêbie
Jastrzêbia Góra, arkusz mapy 9, nazwê  ulica Pod ¯aglami.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
W³adys³awowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1623
UCHWA£A Nr XXXIX/282/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów i lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasta W³adys³awowa.
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,
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Poz. 1623

poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r., Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r., Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miejska we W³adys³awowie
§1
Ustala siê stawki czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów i najem lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Miasta W³adys³awowa zgodnie z za³. nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Stawki czynszu dzier¿awnego ró¿nicuje siê w zale¿noci od po³o¿enia w okrelonej strefie.
§3
1. Stawki wyszczególnione w za³. nr 2 obowi¹zuj¹ w
2002 r. i stanowi¹ podstawê do obliczania czynszu
dzier¿awnego w latach nastêpnych.
2. Do czynszu dolicza siê podatek VAT w/g obowi¹zuj¹cych przepisów.
§4
Ustala siê strefy  ródmiejsk¹ i poredni¹ zgodnie z
za³. nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§5
Do obliczania op³at dzier¿awnych upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta W³adys³awowa.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/184/00 z dnia 21 grudnia
2000 r. Rady Miejskiej we W³adys³awowie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê nierolnych gruntów i
lokali u¿ytkowych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasta
W³adys³awowa.
§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 Miejskiej
J. Dettlaff
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIX/282/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
Podzia³ miasta na strefy
1. Strefa ródmiejska.
Miejscowoæ W³adys³awowo:
 obejmuje obszar dzielnic: Hallerowo i ródmiecie,
a ponadto obszar wzd³u¿ ulicy ¯eromskiego w obrêbie miejscowoci W³adys³awowo.
Miejscowoæ Jastrzêbia Góra:
 obejmuje obszar po³o¿ony przy ulicach:
Rozewska od ulicy Klifowej do ulicy Królewskiej, Droga Rybacka, Promenada wiatowida, Pucka od ulicy
¯arnowcowej, Królewska, Kaszubska, S³owackiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Strefa porednia:
W³adys³awowo  pozosta³a czêæ miasta
Jastrzêbia Góra  pozosta³a czêæ miasta
Cha³upy
Ch³apowo
Tupad³y
Ostrowo
Karwia
Rozewie
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/282/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
Stawki za dzier¿awê gruntów i lokali u¿ytkowych
(stawki za 1 m2 w stosunku miesiêcznym)
1. Dzia³alnoæ handlowo-us³ugowa ca³oroczna:
a) strefa ródmiejska 7,20 z³
b) strefa porednia 5,30 z³
2. Dzia³alnoæ handlowo-us³ugowa tymczasowa-sezonowa, obowi¹zuj¹ca w m-cach:
a) V, VI, IX:
 strefa ródmiejska 16,00 z³
 strefa porednia 10,50 z³
pozosta³e m-ce stawki ca³oroczne
b) VII, VIII:
 strefa ródmiejska 68,00 z³
 strefa porednia 34,00 z³
3. Dojcie do punktów handlowo  us³ugowo  gasrtonomicznych, w m-cach:
a) V, VI, IX:
 strefa rodmiejska 8,00 z³
 strefa porednia 6,30 z³
pozosta³e m-ce stawki ca³oroczne
b) VII, VIII:
 strefa ródmiejska 31,50 z³
 strefa porednia 25,20 z³
oraz dojcie do sta³ych punktów handlowo  us³ugowo  gastronomicznych u¿ytkowanych przez ca³y rok
c) strefa ródmiejska 4,00 z³
d) strefa porednia 2,00 z³
4. Tereny pod imprezy widowiskowo-rozrywkowe
a) do 100 m2 13,70 z³
b) powy¿ej 100 m2 10,50 z³
5. Tereny sk³adowe 0,90 z³
6. Tereny pod gara¿e 3,00 z³
7. Tereny pod zieleñce, drobne uprawy warzyw i kwiatów (bez trwa³ego ogrodzenia)  0,22 z³.
8. Tereny pod boiska i place zabaw (oprócz ogólnodostêpnych)  1,60 z³.
9. Lokale u¿ytkowe (nie dotyczy pomieszczeñ Urzêdu
Miejskiego)  13,70 z³.
10. Op³ata za ustawienie reklamy (powierzchnia reklamy)
 45,00 z³
11. Tereny pod parkingi
a) do 2000 m2 2,10 z³
b) powy¿ej 2000 m2 1,25 z³
12. Op³aty na cele owiatowe
a) za grunt 2,00 z³/m2 rocznie
b) za budynek 1,00 z³/m2 rocznie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1624, 1625
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1624
UCHWA£A Nr XXXIX/284/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie podjêcia wspó³pracy z Gmin¹ Miasta Reda,
Gmin¹ Miasta Puck, Gmin¹ Miasta Hel, Gmina Miasta
Jastarnia, Gmin¹ Puck, Powiatem Puckim i Powiatem
Wejherowskim w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 216 Reda-W³adys³awowo-Hel wraz z budow¹ obwodnicy Miasta Reda w latach 2002-2006.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Gmina Miasta W³adys³awowo podejmuje wspó³pracê
z Gmin¹ Miasta Reda, Gmin¹ Miasta Puck, Gmin¹ Miasta
Hel, Gmin¹ Miasta Jastarnia, Gmin¹ Puck, Powiatem Puckim i Powiatem Wejherowskim w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 216 RedaW³adys³awowo-Hel wraz z budow¹ obwodnicy Miasta
Reda w latach 2002-2006.
§2
W celu realizacji inwestycji okrelonej w § 1 przeznacza siê w formie pieniê¿nej lub rzeczowej:
a) w latach 2002-2005 kwotê do 715.000 z³,
b) w latach 2004-2006 kwotê do 120.000 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
wraz z upowa¿nieniem do podpisania stosowych dokumentów o przyst¹pieniu do porozumienia o wspó³pracy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1625
UCHWA£A Nr XXXIX/287/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
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 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) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr. 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr
94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z
1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz.
689, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954 Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwa³a, 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
570
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
950
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.140
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700
 o liczbie osi  trzy
1.800
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.900
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.000
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.100
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.900
 o liczbie osi  trzy
2.000
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
2.000
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.100
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.150
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 powy¿ej 5,5 ton
1.140
b) od 5,5 tony i powy¿ej 9 ton
1.235
c) od 9 tony i powy¿ej 12 ton
1.330
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500
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6)

7)

8)

9)

10)

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800
 o liczbie osi  trzy
1.900
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.600
b) równej lub wy¿szej ni¿18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie
1.700
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800
 o liczbie osi  trzy
2.000
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 dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.140
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
700
b) równej lub wy¿szej ni¿18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
800
 o liczbie osi  dwie
850
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
900
 o liczbie osi  trzy
950
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
750
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
850
 o liczbie osi dwie
900
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.150
 o liczbie osi  trzy
1.200
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.300
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.200
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
1.200
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 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.300
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.400
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 z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.200
d) autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.400
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
540
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.080
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
1.080
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.170
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.260
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.200
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1626
UCHWA£A Nr XXXIX/288/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 r., 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.
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1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Na podstawie art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444; z 1992r. Nr 21, poz. 86; z 1994r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95,
poz. 1041 Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i
Nr 125, poz. 1371) oraz § 1pkt. 1 Rozporz¹dzenie Ministerstwa Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci od budynków nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków pozosta³ych i czêci budynków innych
ni¿ mieszkalne  5,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  poza okresem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjmuje siê
przeznaczenie nieruchomoci okrelone w pozwoleniu na budowê, decyzji o dopuszczeniu budynku
do u¿ytkowania.
3. Od gara¿y wolnostoj¹cych  3,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci od
budynków i budowli zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków orodków wypoczynkowych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych, hoteli oraz
pensjonatów  14,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
2. Od budynków mieszkalnych, pozosta³ych lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza i lena 13,00 z³
3. Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem zak³adów opieki zdrowotnej 8,50 z³ za  1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
4. Od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ za 1 m2 powierzchni.
5. Od budowli  2%.
§3
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych na cele
rolnicze  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,

d) pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi lub elektrowniami wodnymi  3,28 z³ od 1 ha powierzchni.
§4
I. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
2. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi.
II. Zwalnia siê w podatku od nieruchomoci:
1. Budowle wykorzystywane jako przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i
oczyszczania cieków bêd¹ce w zarz¹dzie jednostek
dofinansowywanych z bud¿etu gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/188/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1627
UCHWA£A Nr XXXIX/289/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 r 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, z1998 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.
1, 15, 19, ust. 1 pkt a i 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 1992r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr
123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704;
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95,
poz. 1041 Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197,
Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Miejska uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na rok 2002
w wysokoci:
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a) 15,00 z³ od ka¿dego targuj¹cego na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa od dnia 1 lipca
do 31 sierpnia 2002 r.,
b) 5,00 z³ od ka¿dego targuj¹cego na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa w pozosta³ym
okresie.
2. Stawka okrelona w pkt 1 nie narusza uprawnieñ dzier¿awcy do okrelenia wysokoci op³aty za korzystanie z
targowiska.
§2
Op³atê targow¹ w miecie W³adys³awowie pobiera siê
dziennie wed³ug stawki okrelonej w § 1.
§3
Inkasentami op³aty targowej s¹ osoby fizyczne wyznaczone przez Burmistrza Miasta.
§4
Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych z tytu³u tej op³aty, które wyp³acane bêdzie w terminie do dnia 5-go nastêpnego miesi¹ca.
§5
Traci moc uchwa³a XXVIII/189/2000 Rady Miejskiej we
W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1628
UCHWA£A Nr XXXIX/290/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 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.
1, 19 ust. 1 pkt b i 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 1992r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95,
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poz. 1041 Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i
Nr 125, poz. 1371) i § 1 pkt 3 lit. b Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie
okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.
1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej we W³adys³awowie pobieran¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych na obszarze administracyjnym
miasta W³adys³awowa:
1) 0,50 z³ od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê,
2) 0,50 z³ od emerytów i rencistów,
3) 1,00 z³ od pozosta³ych osób objêtych op³at¹ miejscow¹.
2. Osoby te powy¿sz¹ op³atê uiszcz¹  wg w³aciwych
stawek okrelonych w pkt 1  do r¹k upowa¿nionego
inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ci¹gu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta W³adys³awowa.
§2
Inkasentami op³aty miejscowej s¹ osoby fizyczne,
prawne oraz inne jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci
prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na zakwaterowaniu i wiadczeniu podobnych us³ug turystycznych
zwi¹zanych z osobami okrelonymi w § 1 ust. 1.
Osoby pobieraj¹ce op³atê miejscow¹ zobowi¹zuje siê
do wp³acenia do kasy lub na rachunek Gminy w terminie
do 10 ka¿dego miesi¹ca za poprzedni miesi¹c.
Za nieodprowadzenie w terminie nale¿noci, naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.
§3
Za pobieranie op³aty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych
z tytu³u tej op³aty.
§4
Zwalnia siê z op³aty miejscowej dzieci do lat 3.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/191/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1629
UCHWA£A Nr XXXIX/291/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74
z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 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.
1, 13, 14, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.
444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz.
780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz.
1371) i § 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa:
1) 37,19 z³ rocznie za ka¿dego posiadanego psa.
§2
Od posiadania psa nabytego po dniu 30 czerwca danego roku podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê w po³owie jego wysokoci okrelonej na dany rok pod warunkiem, ¿e poprzedni posiadacz nie zap³aci³ podatku.
§3
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 30 marca 2002 r. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, podatek wp³aca siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od
daty jego nabycia, chyba ¿e podatek ten zosta³ zap³acony za dany rok przez poprzedniego posiadacza.
§4
Rejestracjê psów oraz obliczenie i pobór podatku od
ich posiadania prowadzi Urz¹d Miejski we W³adys³awowie.
Poza miejscowoci¹ W³adys³awowo inkasentami podatku od posiadania psów wyznacza siê so³tysów i przewodnicz¹cych samorz¹dów mieszkañców.
Za inkasowanie tego podatku inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych.
§5
Stosuje siê ulgê:
 50% dla emerytów i rencistów za posiadanie jednego
psa.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/190/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów
na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i

podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1630
UCHWA£A Nr XXXIX/292/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz.
74 z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 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.
1, 18, 19 ust. 1 pkt c i 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 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz.
780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i N 125, poz.
1371) § 1 pkt 3 lit. c Rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê w miecie W³adys³awowie op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe
Burmistrza Miasta i w³aciwych pracowników Urzêdu
Miejskiego we W³adys³awowie nie objête przepisami
o op³acie skarbowej oraz ustala siê nastêpuj¹ce stawki
op³aty administracyjnej:
1) za sporz¹dzenie testamentu  32,00 z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego  23,00 z³,
3) za sporz¹dzenie wyrysu z tego planu  23,00 z³,
4) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60,00 z³,
5) za dokonanie zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30,00 z³.
2. Osoby ¿¹daj¹ce czynnoci okrelonych w ust. 1 pkt 1
uiszczaj¹ za tê czynnoæ  przed przyst¹pieniem do jej
wykonania  op³atê administracyjn¹ w kasie Urzêdu
Miejskiego.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/192/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej
Miasta W³adys³awowa.

Poz. 1630, 1631, 1632, 1633
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1631
UCHWA£A Nr XXXIX/293/2001
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz.
74 z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 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) art. 6
ust. 3 i Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, 1997 r. Nr 43, poz. 272, z
1997 r. Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001
r. Nr 81, poz. 875) oraz Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. o redniej cenie skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (MP. Nr 35, poz. 573) Rada miejska uchwala
co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 do kwoty 34,00 z³ za 1 q i przyjmuje siê jako podstawê do naliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2002.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/193/2000 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalenia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego w 2001 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dettlaff

1632
UCHWA£A Nr XI/174/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za zrzut 1 m3 cieków
do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt.8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-morz¹dzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó.zm,
ost.zm. Dz. U. z 2001 r. 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 pó.zm., ost. zm.
Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych, uchwala co nastêpuje:
§1
m3

Za zrzut 1
cieków do oczyszczalni cieków we
Wdzydzach Kiszewskich ustala siê stawkê odp³atnoci w
wysokoci: 4,00 z³ (netto).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kocierzyna.
§3
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
3. Traci moc uchwa³a Nr VIII/111/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia op³at za odprowadzanie cieków do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1633
UCHWA£A Nr XI/173/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za zrzut 1 m3 cieków
do oczyszczalni w Wielkim Klinczu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt.8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 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, 2001 r. 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., ost. zm.
Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych,
uchwala co nastêpuje:
§1
m3 cieków

Za zrzut 1
do oczyszczalni cieków w Wielkim Klinczu ustala siê stawkê odp³atnoci w wysokoci:
2,75 (netto).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kocierzyna.
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§3

1635

1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
3. Traci moc uchwa³a Nr VIII/112/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia op³atnoci za zrzut 1 m3 cieków do oczyszczalni w
Wielkim Klinczu.

UCHWA£A Nr XI/176/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1634
UCHWA£A Nr XI/175/01
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia odp³atnoci za wodê.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 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, 2001 r. Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie 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.
ost. zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  Rada Gminy
Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych,
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê odp³atnoci za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i pozosta³ych odbiorców innych
ni¿ gospodarstwa domowe w wysokoci  1,70 z³ (netto).
§2
Traci moc uchwa³a Nr VIII/110/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia odp³atnoci za wodê.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kocierzyna.
§4
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna oraz publikacjê w Biuletynie Informacyjnym Gminek.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty lokalnej
to jest op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 7 i 9, art. 7 ust. 2,
art. 14, art. 18, art. 19 pkt 1 lit. a, b i c, pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. 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 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr
88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371)
oraz § 1 pkt 1, 2, 3 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), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 8 oraz art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 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, 2001 r.
Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji sta³ych  uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,43 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ od 1 m2 pow.
u¿ytkowej;
4) od pozosta³ych:
a) budynków rekreacyjnych i gara¿y na dzia³kach rekreacyjnych 5,62 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) budynków lub ich czêci 3,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
5) od budowli  2% ich wartoci;
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2
powierzchni;
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 od 1 m2
powierzchni;
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b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha powierzchni;
c) rekreacyjnych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni;
d) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Podatnicy zobowi¹zani s¹ uiszczaæ podatek od nieruchomoci w wysokoci podanej w otrzymanym nakazie
p³atniczym na konto Urzêdu Gminy Kocierzyna lub u inkasentów z wyj¹tkiem podatników podatku od nieruchomoci z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
którzy maj¹ obowi¹zek wp³acania podatku od nieruchomoci wy³¹cznie na konto Urzêdu Gminy Kocierzyna.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych:
1) mienie komunalne gminy bêd¹ce w u¿ytkowaniu jednostek bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych
oraz zak³adów bud¿etowych, dla których organem
za³o¿ycielskim jest Wójt Gminy Kocierzyna lub Rada
Gminy Kocierzyna;
2) mienie komunalne gminy bêd¹ce w u¿ytkowaniu
ochotniczych stra¿y po¿arnych.
§4
1. Podatek od posiadania psów nie objêtych zwolnieniem
ustawowym wynosi 25,00 z³ od jednego psa w stosunku rocznym.
2. Podatek z tytu³u posiadania psów nale¿y uiciæ jednorazowo za ca³y rok do dnia 15 marca 2002 roku.
§5
1. Podatki od nieruchomoci, posiadania psów oraz op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci, upowa¿nieni przez w³aciwy organ.
2. Inkasenci z chwil¹ pobrania podatku b¹d op³aty wydaj¹ osobom p³ac¹cym pokwitowania opatrzone okr¹g³¹ pieczêci¹ Urzêdu Gminy Kocierzyna.
3. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
10% zainkasowanych nale¿noci z tytu³u tego podatku.
§6
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty miejscowej  pobierane od osób przebywaj¹cych okresowo od dnia 1 czerwca do 30 wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach: Czarlina, Garczyn, Go³uñ, Sycowa Huta, Szarlota, Grzybowo, Wdzydze Kiszewskie, Juszki, £ubiana
i W¹glikowice oraz w innych miejscowociach uznanych przez Wojewodê, w wysokoci 1,55 z³ dziennie.
2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej, poza wymienionymi w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych dzieci i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê.
3. Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren miejscowoci objêtej op³at¹
miejscow¹ z zamiarem pozostania tam co najmniej
przez jedn¹ dobê.
4. Poboru op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuje:
a) od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych, campingach, kwaterach pry-
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watnych administrowanych przez jednostki ruchu
turystycznego  kierownicy tych zak³adów lub jednostek, b¹d wskazani przez nich pracownicy;
b) od innych osób  osoba, z któr¹ Wójt Gminy Kocierzyna zawrze umowê o dokonywanie poboru op³aty
miejscowej;
5. Za pobór op³aty miejscowej inkasentom wymienionym
w ust. 4 lit. a przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
5%, a w ust. 4 lit. b  25% zainkasowanej nale¿noci.
§7
Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ w wysokoci:
a) za handel z kosza 10,00 z³;
b) za handel z samochodu 30,00 z³;
c) za handel ze straganu 30,00 z³
w miejscach do tego wyznaczonych.
§8
Za czynnoci urzêdowe nie objête ustaw¹ o op³acie
skarbowej ustala siê op³atê administracyjn¹ w tym:
a) za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 z³ za
ka¿d¹ nieruchomoæ oznaczon¹ odrêbnym numerem geodezyjnym;
b) za decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla budynków letniskowych 150,00 z³;
c) za sporz¹dzenie pisemnych informacji dla petentów
30,00 z³;
d) za wydanie postanowienia o zgodnoci wstêpnego
podzia³u nieruchomoci z planem zagospodarowania przestrzennego gminy 60,00 z³,
e) za zmianê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem decyzji z zakresu
budownictwa mieszkaniowego 75,00 z³,
f) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 100,00 z³,
g) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 50,00 z³,
h) za wykonanie kserokopii dokumentu:
 5,00 z³  za jedna stronê dokumentu formatu A4,
 10,00 z³  za jedna stronê dokumentu formatu A3.
§9
Okrela siê wzory druków:
1) deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci zgodnie z za³. nr 1* do uchwa³y,
2) wykazu nieruchomoci zgodnie z za³. nr 2* do uchwa³y,
3) deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od
osób prawnych i pañstwowych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zgodnie z za³. nr 3* do uchwa³y,
4) deklaracji na podatek leny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie maj¹-cych osobowoci prawnej, nadlenictw oraz jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  zgodnie z za³.
nr 4*.
§ 10
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc:
1) Uchwa³a Nr IX/117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z
dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3 i 4 nie publikuje siê.
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podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania
psów oraz op³aty lokalnej tj. op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej w Gminie Kocierzyna,
2) Uchwa³a Nr X/121/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/
117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty
lokalnej tj. op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej w Gminie Kocierzyna,
3) Uchwa³a Nr I/122/01 Rady Gminy Kocierzyna z dnia
29 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/
117/2000 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³aty
lokalnej tj. op³aty targowej, miejscowej i administracyjnej w Gminie Kocierzyna.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1636
UCHWA£A Nr XXV/214/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z
bud¿etu gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy, sposobu jej rozliczenia i kontroli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 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, 2001 r. Nr 89, poz. 971) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy w
Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Z bud¿etu gminy na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale, mo¿e byæ dotowana dzia³alnoæ podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, nie
dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy
§2
Przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych ubiegaj¹ce siê o udzielenie dotacji z bud¿etu
gminy, nale¿y rozumieæ organizacje spo³eczne, stowarzyszenia i kluby sportowe, fundacje, realizuj¹ce zadania

w³asne gminy w zakresie owiaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
§3
1. Wielkoæ planowanych dotacji ustala Rada Gminy w
uchwale bud¿etowej lub uchwale o zmianie bud¿etu.
2. Kwoty dotacji dla poszczególnych organizacji, stowarzyszeñ, fundacji i klubów ujmowane s¹ w uchwale bud¿etowej na dany rok lub w uchwale o zmianie bud¿etu.
§4
1. Wielkoæ dotacji dla podmiotów okrelonych w § 2
ustalana jest w oparciu o z³o¿one przez uprawnionych
ich przedstawicieli projekty przedsiêwziêæ okrelaj¹cych:
a) cel,
b) szczegó³owy opis przedsiêwziêcia,
c) termin realizacji przedsiêwziêcia,
d) miejsce realizacji przedsiêwziêcia,
e) sposób wykonania przedsiêwziêcia,
f) liczbê uczestników przedsiêwziêcia,
g) wartoæ przedsiêwziêcia ogó³em,
h) kalkulacjê dochodów przedsiêwziêcia z podzia³em
na ich ród³a,
i) kalkulacjê kosztów przedsiêwziêcia, w tym:
 kalkulacje i formê zatrudnienia
 kalkulacje funduszu p³ac i pochodnych
 kalkulacjê pozosta³ych kosztów istotnych do osi¹gniêcia celu,
j) wielkoæ dotacji z bud¿etu gminy.
2. Projekty przedsiêwziêciêæ w szczególnoci okrelonej
w § 4 ust. 1 wraz z materia³ami kalkulacyjnymi i uzasadnieniem upowa¿nieni przedstawiciele podmiotów
okrelonych w § 2 przedk³adaj¹ Zarz¹dowi Gminy w
roku poprzedaj¹cym rok bud¿etowy w terminie do dnia
15 padziernika.
3. Do projektów przedsiêwzieæ nale¿y do³¹czyæ kopie statutu i kopiê zawiadczenia o rejestracji.
4. Zarz¹d Gminy po dokonaniu weryfikacji i oceny przed³o¿onych projektów przedsiêwziêæ opracowuje projekt
uchwa³y bud¿etowej lub uchwa³y o zmianie bud¿etu
obejmuj¹cej kwoty dotacji dla poszczególnych podmiotów i przedk³ada Radzie Gminy, kieruj¹c siê zasad¹ celowoci, gospodarnoci, uzyskaniem najlepszych efektów i korzyci dla mieszkañców gminy.
§5
1. Po podjêciu uchwa³y przez Radê Gminy, Zarz¹d Gminy zawiadamia podmioty ubiegaj¹ce siê o udzielenie
dotacji o kwotach planowanych dotacji.
2. Lista przyznanych dotacji z informacj¹ o kwotach i zadaniach na jakie zosta³y przyznane podana zostanie do
publicznej wiadomoci.
§6
1. Podmioty, które uzyska³y dotacjê na realizacjê przedsiêwziêcia obowi¹zkowo zaprowadz¹ ewidencjê udokumentowanych dochodów i kosztów, w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê poszczególnych wp³at i wyp³at.
2. Podmiot udostêpni do wgl¹du dowody ród³owe dochodów i kosztów wyznaczonemu przedstawicielowi
Zarz¹du Gminy.
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3. Podmiot dokona rozliczenia dotacji w terminie 30 dni
do dnia zakoñczenia realizacji przedsiêwziêcia z
uwzglêdnieniem elementów okrelonych w § 4 ust. 1.
4. Podmiot z³o¿y merytoryczne sprawozdanie w terminie
30 dni od dnia zakoñczenia realizacji przedsiêwziêcia.
§7
1. Podmioty, które uzyska³y dotacjê podpisz¹ umowê z
Zarz¹dem Gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. W przypadku nie podpisania umowy w terminie, o którym mowa powy¿ej, dotacja nie przys³uguje.
3. Niewykorzystana kwota dotacji powiêksza rodki do
dyspozycji Zarz¹dowi Gminy na cel okrelony w § 2
4. Zmiana umowy mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w przypadku istotnej przyczyny, któr¹ przy zachowaniu nale¿ytej
udokumentowanej starannoci podmiotu nie przewidziano przy podpisaniu umowy.
5. Nie przyst¹pienie do realizacji przedsiêwziêcia powoduje zwrot w ca³oci dotacji w terminie 14 dni od dnia
up³ywu terminu realizacji przedsiêwziêcia.
6. Czêciowe wykonanie przedsiêwziêcia powoduje zwrot
dotacji w proporcjonalnej czêci do zrealizowanego zadania w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia przedsiêwziêcia w wysokoci ustalonej przez Zarz¹d Gminy.
§8

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXIV/207/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 86, poz. 1109), wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
§ 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11 okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w
wysokoci 1,00 z³ pobieran¹ w so³ectwach Borzestowska Huta, Chmielno, Przewóz i Zawory od osób fizycznych przebywaj¹cych tam okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Dotacje z bud¿etu s¹ realizowane w formie przelewu
rodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na rachunek bankowy podmiotu okrelonego w umowie.
§9
Rada Gminy upowa¿nia Zarz¹d Gminy do przeprowadzenia kontroli udzielonych dotacji.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1637
UCHWA£A Nr XXV/216/2001
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIV/207/2001 Rady Gminy w
Chmielnie z dnia 26 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art. 17 i art. 19 ustawy z

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1638
UCHWA£A Nr XL/283/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 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 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz art. 10 ust. 1 i 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 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi od:
1) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2)
3)

4)

5)

6)

Poz. 1638
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kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1
do niniejszej uchwa³y,
samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
2 do niniejszej uchwa³y,
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 wg za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
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 wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej
uchwa³y,
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 wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
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 wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) autobusów  wg za³¹cznika nr 7 do uchwa³y.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy przystosowane do przewo¿enia osób niepe³nosprawnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz
Za³¹cznik nr 1

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

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

Do

3,5
Powy¿ej 5,5
Powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
600
550
780
700
800
750
Za³¹cznik nr 2

Stawki 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¿

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 z³
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990
Dwie osie
1.280
1.270
1.300
1.290
1.320
1.300
1.360
1.320
Trzy osie
1.350
1.300
1.650
1.600
2.000
1.950
2.080
2.000
2.100
2.050
2.150
2.100
Cztery osie i wiêcej
1.520
1.520
1.960
1.900
1.970
1.900
1.974
1.920
1.974
1.920

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

1.300
1.350
1.400
1.450

1.280
1.300
1.350
1.400

1.400
1.800
2.080
2.150
2.200
2.250

1.380
1.700
2.000
2.100
2.150
2.200

1.550
1.990
1.980
2.130
2.130

1.500
1.900
1.920
2.124
2.124

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik nr 3
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5t i poni¿ej 12 t

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

Do

3,5

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane do 1990 Wyprodukowane po 1990
roku
roku
1.000
900
Za³¹cznik nr 4

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

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

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36

40

40

44

Stawka podatku w z³

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

1.900

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

1.520
1.720
1.730
1.770

1.500
1.700
1.710
1.710

1.920

1.890

2.210

2.207

Za³¹cznik nr 5
Stawki 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)
Od

Do

7

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
do 1990 roku
750

Wyprodukowane
po 1990 roku
700

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

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

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku w z³
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990
Jedna o
800
750
900
850
1000
950
Dwie osie
950
900
1100
1000
1300
1250
1380
1340
Trzy osie
1250
1200
1350
1300

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

900
1000
1100

850
950
1050

100
1200
1400
1500

950
1100
1350
1.472

1380
1450

1350
1400
Za³¹cznik nr 7

Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc
Mniej ni¿ 30
Równej 30 lub wiêcej

1639
UCHWA£A Nr XL/284/2201
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, 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 uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§1
Ust. 1 Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki lub ich czêci zajête przez zak³ady bud¿etowe
i inne jednostki organizacyjne Gminy Miasta Cz³uchów,
b) czêci budynków przeznaczonych na prowadzenie dzia-

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
750
700
1.400
1.350
³alnoci gospodarczej przez osoby bezrobotne rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
c) od budowli, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody,
d) od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków,
e) mieszkania komunalne.
Ust. 2 Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty
i budynki przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej
a) którzy utworzyli nowe miejsca pracy i zwiêkszyli zatrudnienie co najmniej o 50% i utrzymali taki stan
zatrudnienia do koñca 2002 r. Zwolnienie to ma zastosowanie do przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych do
10 pracowników w³¹cznie,
b) zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników wg stanu
zatrudnienia na 31 grudnia 2000 r. przy czym zwolnienie jest proporcjonalne do procentowego wzrostu zatrudnienia wg stanu zatrudnienia na dzieñ 31
grudnia 2001 r. z zastrze¿eniem § 1 ust. 3 i 4.
Ust. 3 Spe³nienie warunku uprawniaj¹cego do zwolnienia podatkowego o którym mowa w ust. 2 a i b nastê-

 2943 

Poz. 1639, 1640, 1641

puje przez przyrównanie stanu zatrudnienia liczonego wg
pe³nych etatów na dzieñ 31 grudnia 2000 r. ze stanem
zatrudnienia na dzieñ 31 grudnia 2001 r.
Ust. 4 Obni¿enie poziomu zatrudnienia poni¿ej kryterium okrelonego w ust. 2 pkt.a i b w trakcie roku podatkowego, powoduje z t¹ chwil¹ powstanie obowi¹zku podatkowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena  0,59 z³ za m2 powierzchni.
7. Od u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych  0,06 z³ za m2 powierzchni.
8. Od gruntów pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha
powierzchni.
9. Od pozosta³ych gruntów  0,09 z³ za m2 powierzchni.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§2

§3

Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci dla inwalidów I grupy prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe i bêd¹cych ich w³acicielami  0,25 z³
za m2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1640
UCHWA£A Nr XL/285/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. 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 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375), Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce stawki w
podatku od nieruchomoci.
§1
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³
za m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicz¹ lub len¹ oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,70 z³
za m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,78 z³ za m2 pow. u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,60 z³.za
m2 pow. u¿ytkowej:
a) szopki posiadane przez osoby fizyczne  2,81 z³ za
m2 pow. u¿ytkowej.
5. Od budowli, od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do
odprowadzania i oczyszczania cieków  2% ich wartoci.

§3
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Miejskiego b¹d¿ na rachunek bud¿etu miasta nr konta
PEKAO S.A. O/Cz³uchów nr 11001340-723-2101-111-0
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. do
31 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1641
UCHWA£A Nr XL/286/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz op³at za odprowadzanie cieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych
na terenie miasta Cz³uchowa oraz uchylenie uchwa³y
Nr XXIX/224/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalenia op³at za wodê pobieran¹ z miejskich urz¹dzeñ
wodoci¹gowych oraz op³at za odprowadzanie cieków
do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta Cz³uchowa.
Na podstawie art. 18 ust. 1, 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 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9,
poz. 43 z 1997 r. z pón. zm.) oraz kalkulacji przed³o¿onej
przez Przedsiêbiorstwo Komunalne sp. z o.o. z dnia 10
listopada 2001 r. Rada Miejska w Cz³uchowie uchwala,
co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Ustaliæ cenê za dostawê 1 m3 wody i odprowadzenie
1 m3 cieków wg ni¿ej wymienionych stawek:
 za wodê:
cena netto cena brutto
gospodarstwa domowe
i gminne jednostki organizacyjne
jednostki pozosta³e

1,35 z³
1,42 z³

1,44 z³
1,52 z³

cena netto

cena brutto

 za cieki:

gospodarstwa domowe
i gminne jednostki organizacyjne
jednostki pozosta³e

Poz. 1641, 1642, 1643
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89, poz. 971), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.
o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z pón. zm.)
Rada Miejska w Cz³uchowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XVIII/138/96 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia cen
urzêdowych za us³ugi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Cz³uchowa, § 1 otrzymuje
brzmienie:
1) Ustaliæ ceny urzêdowe za us³ugi przewozowe osób
w transporcie zbiorowym na terenie miasta Cz³uchowa, w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) cena biletu jednorazowego, normalnego  1.70 z³,
b) cena biletu jednorazowego ulgowego  0,85 z³,
c) cena biletu normalnego miesiêcznego  60,00 z³,
d) cena biletu ulgowego miesiêcznego  30,00 z³,
e) przewóz baga¿y oraz psa  1,70 z³.
§2

2,33 z³
2,45 z³

2,49 z³
2,62 z³

§2
Uchyliæ uchwa³ê Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr XXIX/
224/2000 z 28 grudnia 2000 r w sprawie ustalenia op³at
za wodê pobieran¹ z miejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych
oraz op³at za odprowadzanie cieków do miejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta Cz³uchowa.
§3
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miasta Cz³uchowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. do
31 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1642
UCHWA£A Nr XL/287/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/138/96 Rady Miejskiej w Cz³uchowie z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie
ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie m. Cz³uchowa.
Na podst. 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 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1643
UCHWA£A Nr XL/288/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta na terenie Miasta
Cz³uchowa jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz 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) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Jako podstawê do obliczenia podatku rolnego za 2002
rok przyjmuje siê redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze
trzy kwarta³y 2001 r. w wysokoci 35,00 z³ za 1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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Poz. 1644, 1645

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1644
UCHWA£A Nr XL/289/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 art.41 ust.1
ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 15 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) oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz.1375)
oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Cz³uchowie nr VII/87/99 z
dnia 28.04.1999r. w sprawie ustalenia miejsc na terenie
miasta Cz³uchowa, w których dozwolony jest handel Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Targowisko:
a) za 1 m2 placu zajêtego pod stragan, namiot itp. 
1,60 z³,
b) za 1 mb zajêtego sto³u  2,60 z³,
c) za 1 m2 placu zajêtego poza straganem, sto³em,
namiotem itp.  2,60 z³,
d) za 1 mb handlu ze ciany  1,40 z³,
e) handel z rêki, kosza, skrzynki, wózka, wiadra, roweru  1,40 z³,
f) od sprzeda¿y detalicznej z samochodu o ³adownoci:
 do 1 tony  6,60 z³,
 powy¿ej 1 tony  9,50 z³,
g) dzia³kowicze dzia³aj¹cy w oparciu o statut Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców zwolnieni z op³at,
h) rolnicy  zwolnieni z op³at.
2. Za handel prowadzony poza targowiskiem na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta 8,00 z³ za 1 m2
zajêtej powierzchni dziennie.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Inkasentów oraz wysokoæ ich wynagrodzenia okrela
Rada Miejska odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Uchyliæ uchwa³ê Rady Miejskiej w Cz³uchowie nr VII/
88/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej
poboru.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1645
UCHWA£A Nr XL/290/2001
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psa.
Na podstawie 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 Rozporz¹dzenie 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 roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
kwocie 23,00 z³.
§2
1. Podatek od ka¿dego psa znajduj¹cego siê w posiadaniu emeryta lub rencisty wynosi 12,50 z³ rocznie.
2. Nie pobiera siê podatku od psów przebywaj¹cych w
schroniskach i przytu³kach dla psów.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
2. Inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okreli Rada w odrêbnej uchwale.
§4
Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
30 wrzenia roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Mróz

1646
UCHWA£A Nr X/60/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 5 ust. 1, 2 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,
Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr
132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz.
689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz.
1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115) oraz § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001
r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 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 od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  16,83 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) 5,62 z³,
b) 2,81 z³ w przypadku gdy obowi¹zek podatkowy
ci¹¿y na osobie pobieraj¹cej rentê lub emeryturê,
5) od budowli 2% ich wartoci,

Poz. 1645, 1646, 1647

6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkiem mieszkalnym od 1 m2
powierzchni  0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 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 od 1 m2 powierzchni
 0,06 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od ha powierzchni
 3,28 z³,
c) od 1 m2 powierzchni – pozosta³ych 0,09 z³.
§2
1. Podatku nie pobiera siê z tytu³ów okrelonych w art. 7
ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
2. Zwalnia siê od podatku nieruchomoci zajête na:
 biblioteki, wietlice i kluby wiejskie, ochotnicze stra¿e
po¿arne, domy pomocy spo³ecznej.
3. Zwolnienia nie dotycz¹ tych nieruchomoci lub ich czêci w których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
wymienionych w art. 6 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych w drodze inkasa.
2. Obowi¹zek inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1647
UCHWA£A Nr X/61/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia rocznych 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 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) i art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
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Poz. 1647, 1648

stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 1991 r. Nr 9, poz. 31 Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502,
z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121,
poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z
1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz.
780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146,
poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr
96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041
i Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportu:
1) od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
300,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
500,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
600,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, bez
wzglêdu na liczbê osi i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
700,00 z³
b) od 15 ton do mniej ni¿ 18 ton
900,00 z³
c) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
1.000,00 z³
d) od 25 ton do mniej ni¿ 32 tony
1.300.00 z³
e) powy¿ej 32 ton
1.500,00 z³
3) ci¹gnik siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów bez wzglêdu
na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie
800,00 z³
d) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie
900,00 z³
e) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
f) powy¿ej 25 ton do 32 ton w³¹cznie
1.100,00 z³
g) powy¿ej 32 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
h) powy¿ej 36 ton
1.500,00 z³
Je¿eli nacisk na siod³o ci¹gnika przekracza 8 ton, stawkê
podatku podwy¿sza siê o 100,00 z³.
4) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
300,00 z³
b) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie
500,00 z³
c) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
700,00 z³
d) powy¿ej 25 ton do 36 ton w³¹cznie
900,00 z³
e) powy¿ej 36 ton
1.000,00 z³
5) autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
400,00 z³
b) od 16 do 30 miejsc
1.100,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.300,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

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

1648
UCHWA£A Nr X/62/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie op³aty miejscowej na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), Nr 89, poz. 971), art. 19 pkt. 1 lit b, 2 i 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,
Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr
132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz.
689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz.
1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115), § 1 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 12, poz. 63, § 1 Rozporz¹dzenia Nr 53/95
Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia
9 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w którym pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 29, poz. 124), za³¹cznik Nr 3 do Zarz¹dzenia Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów
aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22,
poz. 70) oraz § 1 pkt. 3 lit. 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 Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej w miejscowociach:
Ustka, Dêbina, Orzechowo, Podd¹bie, Przew³oka,
Rowy, Wodnica.
§2
Op³aty nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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ust. 2 cytowanej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
Zwalania siê od op³aty dzieci w wieku do 7 (siedmiu)
lat.

Poz. 1648, 1649, 1650, 1651
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

§3
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci:
 dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 8-15 lat  0,70 z³,
 dla pozosta³ych osób  1,50 z³.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
§5
Na inkasentów wyznacza siê kierowników orodków
wczasowych oraz innych organizatorów wszelkiego rodzaju wypoczynku, których zobowi¹zuje siê do objêcia
op³atami wg stawek okrelonych w § 3 niniejszej uchwa³y wszystkich osób wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1649
UCHWA£A Nr X/63/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31 Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21,
poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994
r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz.
715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121,
poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz.
956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz.
1115) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê mieszkañców Gminy Ustka z podatku od
posiadania psów.

1650
UCHWA£A Nr X/64/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z
1994 r. Nr 1, poz. 3, Dz. U. 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 Ustka
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego od osób fizyvznych
w drodze inkasa.
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci zainkasowanej kwoty  12%.
§2
Traci moc uchwa³a Nr IX/87/93 Rady Gminy w Ustce z
dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie poboru podatku rolnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1651
UCHWA£A Nr X/65/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,

Poz. 1651, 1652, 1653, 1654
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poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, 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
1994 r. Nr 1, poz. 3, Dz. U. 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 Ustka
uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta w pierwszych
trzech kwarta³ach 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573) obni¿a
siê z kwoty 37,19 z³. za 1 q do kwoty 29,12 za 1 q.
§2
Obni¿ona cena skupu ¿yta stanowiæ bêdzie podstawê
do obliczenia podatku rolnego w 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Ustka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1652
UCHWA£A Nr X/66/2001
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86,
poz. 958, Nr 120, poz. 1268) Rada Gminy Ustka uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku lenego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VI/56/96 Rady Gminy w Ustce z
dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie poboru podatku lenego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Rogoziñski

1653
UCHWA£A Nr XLIII/281/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki op³at za wodê pobieran¹ z
urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki
wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych
stanowi¹cych w³asnoæ gminy Cewice.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz na podstawie 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 Gminy w Cewicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê w wysokoci 1,45 z³otych netto za
1 m3 pobranej wody z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
§2
Ustala siê stawkê w wysokoci 1,50 z³otych netto za
1 m3 cieków wprowadzanych do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

1654
UCHWA£A Nr XLIII/282/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
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622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz 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) Rada Gminy Cewice ustala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci:
§1
I. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle lub ich czêci oraz grunty:
1) wykorzystywane do bezp³atnego u¿ytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz
Skarbu Pañstwa (rencistówki i siedliska)
2) inne ni¿ wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o
podatkach lokalnych stanowi¹ce w³asnoæ Gminy
Cewice i nie bêd¹ce w posiadaniu podmiotów, o
których mowa w art. 2 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
3) wykorzystywane wy³¹cznie na cele dzia³añ ratowniczo-ganiczych, ogólnodostêpnej dzia³alnoci sportowej, ogólnodostêpnej dzia³alnoci kulturalnej,
4) wykorzystywane na cele statutowe realizowane przez
gminne jednostki organizacyjne,
5) wykorzystywane na cele ochrony zdrowia, w których wiadczone s¹ us³ugi zdrowotne w ramach
systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
II. Zwalnia siê budowle lub ich czêci s³u¿¹ce wy³¹cznie
do oczyszczania cieków socjalno-bytowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
G. Piechowiak

1655
UCHWA£A Nr XLIII/283/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.

1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz art. 10 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 Cewice uchwala,
co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Cewice:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
wyprodukowanych przed 2000 rokiem b¹d nie posiadaj¹cych katalizatora:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.000 z³
c) powy¿ej 9 ton
1.200 z³
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 13 ton 123 z³
b) od nie mniej ni¿ 13 ton lecz mniej ni¿ 14 ton 340 z³
c) od nie mniej ni¿ 14 ton lecz mniej ni¿ 15 ton 479 z³
d) od nie mniej ni¿ 15 ton lecz mniej ni¿ 18 ton 1.084 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od nie mniej ni¿ 15 ton lecz mniej ni¿ 17 ton 214 z³
b) od nie mniej ni¿ 17 ton lecz mniej ni¿ 19 ton 439 z³
c) od nie mniej ni¿ 19 ton lecz mniej ni¿ 21 ton 570 z³
d) od nie mniej ni¿ 21 ton lecz mniej ni¿ 23 tony
878 z³
e) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 26 ton
1.365 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 25 ton
578 z³
b) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 27 ton
902 z³
c) od nie mniej ni¿ 27 ton lecz mniej ni¿ 29 ton 1.432 z³
d) od nie mniej ni¿ 29 ton lecz mniej ni¿ 32 ton 2.124 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, w zale¿noci
od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
540 z³
b) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
740 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 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, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 18 ton 33 z³
b) od nie mniej ni¿ 18 ton lecz mniej ni¿ 25 ton 416 z³
c) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 31 ton 796 z³
d) od nie mniej ni¿ 31 ton lecz mniej ni¿ 40 ton 1.678 z³
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2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy trzy osie:
a) od nie mniej ni¿ 36 ton lecz mniej ni¿ 40 ton 1.492 z³
b) od nie mniej ni¿ 40 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
2.207 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, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 7 ton do 9 ton w³¹cznie
250 z³
b) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
500 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, w zale¿noci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) pojazdy jednoosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 12 ton lecz mniej ni¿ 18 ton 22 z³
b) od nie mniej ni¿ 18 ton lecz mniej ni¿ 25 ton
277 z³
c) od nie mniej ni¿ 25 ton lecz mniej ni¿ 28 ton
486 z³
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 23 tony lecz mniej ni¿ 28 ton
268 z³
b) od nie mniej ni¿ 28 ton lecz mniej ni¿ 33 tony
736 z³
c) od nie mniej ni¿ 33 tony lecz mniej ni¿ 38 ton
1.118 z³
d) od nie mniej ni¿ 38 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
1.472 z³
3) pojazdy trzyosiowe:
a) od nie mniej ni¿ 36 ton lecz mniej ni¿ 38 ton
816 z³
b) od nie mniej ni¿ 38 ton lecz mniej ni¿ 44 tony
1.109 z³
4) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.200 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500 z³
II. Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1 wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych b¹d starszych i posiadaj¹cych katalizator:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
450 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
750 z³
3) powy¿ej 9 ton
950 z³
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1656
UCHWA£A Nr XLIII/284/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 4 i art. 23, ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i
elektryczn¹.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu
energii, gazu, wody, oraz odbiór nieczystoci p³ynnych
w wypadkach gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wed³ug
za³¹cznika do uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.

§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.

§3
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców gminy
w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

§6
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej uchwala Zarz¹d Gminy Cewice poprzez ustalenie
wartoci stawki bazowej dla lokalu mieszkalnego oraz
ustalenie stawki czynszu dla lokalu socjalnego z uwzglêdnieniem § 8.
§7
Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w
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lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania
opa³u.

miesi¹ca na wskazany przez wynajmuj¹cego rachunek lub
w kasie Urzêdu Gminy z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci.

§8

§ 12

Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym

W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Cewice.

1. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
2. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt
powstania czynników przedstawionych w ust. 1.

§ 11
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§ 13

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

§ 10

Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLIII/284/01
z dnia 3 grudnia 2001 r.
Tabela zni¿ek w stosunku do stawki bazowej czynszu lokalu mieszkalnego

Lp
1.
2.
3.
4.
5.

wyposa¿enie
mieszkañ w instalacje
mieszkanie o wspó³czesnym
standardzie z c.o.
z ³azienk¹ i wc bez c.o.
tylko z wc lub tylko z ³azienk¹
tylko z wod. + kan bez ³azienki
i wc
bez wody i kanalizacji

Baza %

Po³o¿enie
budynku
1

Ogólny stan
techniczny budynku
2

Po³o¿enie lokalu
w budynku
3

100
90
80

-5
-5
-5

-5
-5
-5

-5
-5
-5

70
60

-5
-5

-5
-5

-5
-5

1) niekorzystne po³o¿enie budynku: oddalenie od rodków komunikacji publicznej (3 km i powy¿ej) lub oddalenie od
miejscowoci Cewice (3 km i powy¿ej),
2) budynki o du¿ym stopniu zniszczenia, dawno nie remontowane licz¹ce powy¿ej 30 lat,
3) mieszkania usytuowane na parterze, 3 i 4 piêtrze w budynku bez windy, ciemna kuchnia, widok na niekorzystne
otoczenie (uci¹¿liwy zak³ad).

1657
UCHWA£A Nr XLIII/285/01
Rady Gminy Cewice
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Cewice na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.

1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz art. 15,16 i 19 pkt 1 a, 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 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 Cewice uchwala, co nastêpuje:
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§1

§1

Op³atê targow¹ ustala siê za ka¿dy dzieñ w kwocie:
a) z rêki, kosza, wiadra, skrzynki, stolika, ma³ego taboretu  2,00 z³,
b) ze sto³u przenonego, z ziemi  6,00 z³,
c) z pojazdów wszelkich  10,00 z³.

Ustala siê, ¿e rednia cena skupu ¿yta przyjmowana
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Gniew wynosi 33,35 z³ za 1q.

§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w formie inkasa.
2. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów
oraz referenta do spraw wymiaru nale¿noci podatkowych.
3. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy.
4. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci mieszkañców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
§5
Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy Cewice Nr XLII/279/
01 z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Cewice na 2002
rok.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
G. Piechowiak

1658
UCHWA£A Nr XLVII/268/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2002 rok.
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,
zm.; 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz.
681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74, zm.; 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
Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 12 padziernika 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573 z 2001 r.)
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. Rada Miejska w Gniewie uchwala,
co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1659
UCHWA£A Nr XLVII/267/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31, zm.; Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz.
86, z 1994r., 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. 608,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315), art. 18 ust.
2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.; Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 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 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 Miejska w Gniewie
uchwala co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. Od budynków z³:
1) 0,45  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych lub ich czêci,
2) 15,70  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,
3) 7,60  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) 5,30  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za gara¿e,
od osób fizycznych,
b) 4,00  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za budynki
gospodarcze,
c) 5,62  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
letniskowych.
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2. Od budowli:
1) 2% ich wartoci ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku, równie¿ tych, które
wykorzystywane s¹ bezporednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów
i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw
i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania cieków.
3. Od gruntów z³:
1) 0,60  od 1 m2 powierzchni, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi,
2) 0,05  od 1 m2 powierzchni bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z
1993 r. i Nr 1, poz. 3 z 1994 r.) wykorzystywanych na
cele rolnicze,
3) 0,09  od 1 m2 powierzchni letniskowych,
4) 3,28  od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
5) 0,07  od 1 m2 powierzchni pozosta³ych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/186/2000 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 19 grudnia 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1660
UCHWA£A Nr XLVII/263/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na
2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 158, 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. 75, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306
i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) Rada Miejska w Gniewie
uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy Gniew:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1000 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1200 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2290 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 tony i poni¿ej 12 ton  1400 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1700 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2290 z³,
5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  1000 z³,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1200 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1600 z³,
6) od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  900 z³,
b) równej lub wiêkszej ni¿ 30 miejsc  1650 z³,
2. Stawki ustalone w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 w stosunku do
danego rodka transportowego nie mog¹ byæ ni¿sze
od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w
za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/183/2000 Rady Miejskiej
Gniew z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia i
obni¿enia niektórych stawek w podatku od rodków transportowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1661
UCHWA£A Nr XLVII/261/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 158, 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.
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734, Nr 123, poz. 75, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)
oraz art. 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, Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94,
poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r.
Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997
r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107,
poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160,
poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115) oraz Rozporz¹dzenie 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 Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
28,00 z³ za ka¿dego posiadanego psa.
2. Roczny wymiar podatku w wysokoci jak w pkt 1 obowi¹zuje niezale¿nie od daty nabycia.
3. Posiadacze psów z terenu miasta i gminy zobowi¹zani
s¹ wp³aciæ nale¿noæ za ka¿dego posiadanego psa bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku
na konto Urzêdu Miasta i Gminy Gniew w Banku Spó³dzielczym w Gniewie lub do r¹k so³tysa.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w pkt 3 w stosunku
do osób uchylaj¹cych siê od p³acenia podatku o którym mowa w pkt 1 wszczête zostanie postêpowanie
egzekucyjne po dokonanym uprzednio rozpoznaniu w
terenie.
§2
Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia dla inkasenta podatku od posiadania psów  so³tysa w wysokoci 10%
od zainkasowanej kwoty.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/185/2000 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od posiadania psów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1662
UCHWA£A Nr XLVII/262/2001
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 3 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVIII/
115/99 z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie organi-

Dziennik Urzêdowy
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zacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych
na terenie Miasta i Gminy Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 Dz.
U. z 1996 roku Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz.
775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679,
Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126,
Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 26,
poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz.
1041, Nr 91, poz. 1009, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971); art. 7 i art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31 Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr
147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123, poz. 780,
Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780, Nr
143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz.
1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105,
poz. 1115) oraz Rozporz¹dzenie 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 Miejska w Gniewie uchwala, co
nastêpuje:
§1
W § 4 uchwa³y Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVIII/115/
99 z dnia 30 listopada 1999 w sprawie organizacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych na terenie
Miasta i Gminy Gniew wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W pkt 1 wyrazy 10,00 z³ zastêpuje siê wyrazami
12,00 z³.
2. W pkt 2 wyrazy 2,00 z³ zastêpuje siê wyrazami
2,00 z³.
3. W pkt 3 wyrazy 20,00 z³ zastêpuje siê wyrazami
24,00 z³.
4. W pkt 4 wyrazy:
a) 5,00 z³ zastêpuje siê wyrazami 6,00 z³,
b) 7,00 z³ zastêpuje siê wyrazami 8,00 z³.
5. W pkt 5 wyrazy:
a) 25,00 z³. zastêpuje siê wyrazami 30,00 z³,
b) 30,00 z³ zastêpuje siê wyrazami 36,00 z³,
c) uwaga  ka¿dy pojazd znajduj¹cy siê na targowisku uwa¿a siê za handluj¹cy.
6. W pkt 6 wyrazy 10,00 z³ zastêpuje siê wyrazami
12,00 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

Dziennik Urzêdowy
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1663
UCHWA£A Nr XXXIV/339/2001
Rady Miasta Jastarni
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych obowi¹zuj¹cych
na terenie Miasta Jastarnia w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 158, 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.
75, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz art. 5 ust. 1, art. 6
ust. 6,8 pkt. 1, art. 7 ust. 2, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17,
art. 18, art. 19 i art. 20 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 okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
oraz art. 28, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083;
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95; z 2000
r. Nr 94, poz. 1037 i Nr 122, Nr 120, poz. 1268, Nr 116,
poz. 1216; z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr
42, poz. 475) Rada Miasta Jastarni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Podatek od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci wyposa¿onych w ogrzewanie ekologiczne  0,39 z³ ,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynki letniskowe (w tym apartamenty wypoczynkowe)  5,62 z³,
b) budynki gospodarcze murowane  4,10 z³,
c) inne budynki niemurowane, murowane i gara¿e 
5,62 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów  0,09 z³
4) od budowli  2% ich wartoci.
2. Podatek od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, innej ni¿ rolnicza i lena, wynosi rocznie:
1) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie rzemios³a, za 1 m2 pow. u¿ytkowej  12,80 z³,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie pokoi gocinnych, dodatkowo, za 1 m2 pow. u¿ytkowej  11,70 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie innej dzia³alnoci gospodarczej nie wymienionej w pkt 1 i 2 w tym orodki wczasowe, za 1 m2

pow. u¿ytkowej  16,83 z³,
4) za 1 m2 powierzchni gruntów  0,60 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci.
2. Nie pobiera siê okrelonej w ust. 2 pkt 2 podwy¿szonej stawki podatku od nieruchomoci, stanowi¹cych
w³asnoæ emerytów i rencistów budynków mieszkalnych, wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie wynajmu pomieszczeñ je¿eli na wynajem
przeznaczono nie wiêcej ni¿ jedno pomieszczenie.
3. Ustala siê wzory wykazu nieruchomoci na podatek
od nieruchomoci dla osób fizycznych i deklaracji w
sprawie podatku od nieruchomoci dla osób prawnych.
Wzory wykazów stanowi¹ za³¹czniki nr 1* i 2* do
uchwa³y.
§2
1. Podatek od posiadania psa, rocznie wynosi 37,19 z³.
2. Podatek okrelony w ust. 1 wp³aca siê bez wezwania
w kasie Urzêdu Miasta w Jastarni, do dnia 30 marca
ka¿dego roku. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, wówczas wp³aca podatek w ci¹gu miesi¹ca od daty
nabycia psa.
§3
1. Op³ata targowa, obowi¹zuj¹ca na terenie Gminy Jastarnia (z wy³¹czeniem terenu portu) wynosi dziennie:
1) za ka¿dy zajmowany m2 powierzchni handlowe 12,00
z³ nie wiêcej jednak, ni¿ 560,17 z³ dziennie.
2. Obni¿a siê o 50% wysokoæ stawki dziennej op³aty targowej w okresie posezonowym tzn. od 01 wrzenia
do 30 czerwca nastêpnego roku.
3. Op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci uprawnieni do poboru tej op³aty, którzy z chwil¹ pobrania op³aty wydaj¹
p³ac¹cemu pokwitowanie.
§4
1. Op³ata miejscowa od osób fizycznych, przebywaj¹cych
okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych
lub turystycznych na terenie Gminy Jastarnia, wynosi
dziennie:
1) w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê 0,80 z³
b) od rencistów i emerytów 0,80 z³
c) od pozosta³ych osób 1,40 z³
2) w okresie od 01 wrzenia do 31 maja:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê 0,50 z³
b) od rencistów i emerytów 0,50 z³
c) od pozosta³ych osób 0,90 z³
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje z chwil¹ przybycia do miejscowoci znajduj¹cej siê na terenie Gminy Jastarnia z zamiarem pozostania co najmniej 1 dobê.
§5
1. Op³ata administracyjna za sporz¹dzenie testamentu
przez osoby upowa¿nione, wynosi:
1) w siedzibie Urzêdu Miasta 150,00 z³,
2) w mieszkaniu testatora lub innych miejscach poza
siedzib¹ Urzêdu Miasta 186,91 z³.
2. Op³ata administracyjna za przeprowadzenie czynnoci
dotycz¹cych:
1) dokonanie wizji lokalnej na ¿¹danie strony 150,00 z³,
2) dokonanie oceny stanu technicznego obiektu 150,00 z³,
3) wydanie opinii urbanistycznej 50,00 z³,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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4) wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 60,00 z³,
5) zmian w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 30,00 z³.
§6
1. Inkasentami op³aty okrelonej w § 3 niniejszej Uchwa³y s¹ funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej w Jastarni.
2. Inkasentami op³aty miejscowej okrelonej w § 4, s¹ kierownicy orodków wczasowych oraz uprawnione przez
nich osoby, w³aciciele kwater, pensjonatów, hoteli oraz
inne osoby z którymi Burmistrz Miasta podpisze stosowne umowy.
3. Inkasentom op³at przys³uguje wynagrodzenie za inkaso w wysokoci:
1) od pobranej op³aty targowej 12%,
2) od pobranej op³aty miejscowej 15%.
§7
Celem udokumentowania obni¿ki okrelonej w § 1
ust. 1 pkt 1 lit a, z tytu³u posiadania ogrzewania ekologicznego, nale¿y przed³o¿yæ w referacie finansowo-bud¿etowym Urzêdu Miasta w Jastarni, fakturê lub rachunek za zakup i zainstalowanie urz¹dzenia grzewczego, wystawiony na nazwisko w³aciciela, wspó³w³aciciela lub
u¿ytkownika nieruchomoci.
§8
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoæ zabudowan¹ budynkiem Komisariatu Policji w Jastarni z siedzib¹ w Juracie przy ulicy
Ratibora nr 42,
2) budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania wody, linie przesy³owe i rozdzielcze, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle
odprowadzaj¹ce cieki (przepompownie, ruroci¹gi
wodno-kanalizacyjne).
§9
Podatki i op³aty w zakresie nieuregulowanym niniejsz¹
uchwa³¹, podlegaj¹ w³aciwym przepisom ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.).
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXV/259/2000 Rady Miasta Jastarnia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych oraz podatków od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Jastarnia w
2001 r.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Jastarnia.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1664
UCHWA£A Nr XXXIV/340/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Jastarnia w 2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z
1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.:Nr 58, poz. 261;Nr
106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43;
Nr106, 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; Nr48, poz. 552; Nr 62,
poz. 718;Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz.
1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz.
502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr
121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675,
z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 149, poz. 704, Nr
91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr
123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 123,
poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r.
Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.
1041 i Nr 105, poz. 1115) Rada Miasta Jastarnia uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na terenie Gminy Jastarnia wg za³¹cznika nr 1 do uchwa³y, któremu podlegaj¹ samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony, ci¹gniki siod³owe i balastowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy
³¹cznie z pojazdem silnikowym o masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 7 ton i autobusy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Jastarnia.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/340/2001
PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
na 2002 rok
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
1) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
600 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poz. 1664, 1665
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2) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
1.000 z³
3) powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t
1.200 z³
Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
z 2 osiami
1) od 12 t do mniej ni¿ 18 t
900 z³
z 3 osiami
2) od 15 t do mniej ni¿ 17 t
1.100 z³
3) od 17 t do mniej ni¿ 19 t
1.300 z³
4) od 19 t do mniej ni¿ 23 t
1.500 z³
5) od 23 t do mniej ni¿ 26 t
1.800 z³
z 4 osiami
6) od 23 t do mniej ni¿ 29 t
1.900 z³
7) od 29 t do 32 t
2.290 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 t do mniej ni¿ 12 t
1.400 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
z 2 osiami
1) od 12 t do mniej ni¿ 18 t
1.500 z³
2) od 18 t do mniej ni¿ 31 t
1.600 z³
3) od 31 t do mniej ni¿ 40 t
1.700 z³
z 3 osiami
4) od 36 t do mniej ni¿ 40 t
2.000 z³
5) od 40 t do mniej ni¿ 44 t
2.290 z³
Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie, z wy³¹czeniem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) od 7 t do mniej ni¿ 12 t
1.200 z³
Od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie ca³kowitej (z wy³¹czeniem
rolniczych):
z 1 osi¹:
1) od 12 t do mniej ni¿ 18 t
1.000 z³
2) od 18 t do mniej ni¿ 28 t
1.100 z³
z 2 osiami:
3) od 23 t do mniej ni¿ 33 t
1.200 z³
4) od 33 t do mniej ni¿ 38 t
1.400 z³
5) od 38 t do mniej ni¿ 44 t
1.600 z³
z 3 osiami:
6) od 36 t do mniej ni¿ 38 t
1.700 z³
7) od 38 t do mniej ni¿ 44 t
1.770 z³
Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc:
1) mniejszej ni¿ 30 miejsc
710 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770 z³

1665
UCHWA£A Nr XXXI/70/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr

48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971), art. 5 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, 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) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek od nieruchomoci :
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
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 od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  9,25 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,12 z³,
5) od budowli 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 od 1 m2 powierzchni
 0,46 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)  0,04 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od ha powierzchni pozosta³ych  2,50 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku nieruchomoci zak³ady i jednostki bud¿etowe finansowane z bud¿etu gminy.
2. Zwalnia siê z zobowi¹zania p³acenia podatku od nieruchomoci w roku 2002 Przedsiêbiorcê, który bêdzie
prowadzi³ i eksploatowa³ wysypisko odpadów sta³ych
w Lisewie Malborskim.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/56/2000 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i
sposobu jego poboru.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1666

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

UCHWA£A Nr XXXI/71/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od posiadania
psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89, poz. 971) oraz na podstawie 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 na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika
2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ stawki rocznej podatku od posiadania psa  od jednego psa  20,00 z³.
2. Ustala siê wysokoæ stawki rocznej podatku od posiadania psa dla emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe, bêd¹cych posiadaczami psów  od jednego psa na gospdarstwo domowe  w wysokoci 10,00 z³.

1667
UCHWA£A Nr XXXI/72/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek oraz
zasad poboru op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46,
poz. 499) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444,z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala, co nastêpuje:
§1

Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
31 maja ka¿dego roku na rachunek Urzêdu Gminy w Luchnowach lub u so³tysa wsi.

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y:
a) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego  10,00 z³,
b) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego  20,00 z³,
c) przy innej sprzeda¿y drobnej  10,00 z³.

§3

§2

Zobowi¹zuje siê so³tysów do sporz¹dzenia wykazów
posiadaczy psów w terminie do koñca maja ka¿dego roku.

1. Op³atê targow¹ uiszcza siê inkasentowi na kwitariusz.
2. Inkasentowi wyznacza siê wynagrodzenie w wysokoci 50% zainkasowanej kwoty op³aty targowej.
3. Inkasentem wyznacza siê so³tysów na terenie ka¿dej
wsi gminy Lichnowy.

§2

§4
Ustala siê wynagrodzenie dla so³tysów w wysokoci
30% za bezporednie pobranie wp³at od posiadaczy
psów.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XIII/126/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoci sta-

§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/52/2000 Radyu Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz zasad poboru op³aty targowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1667, 1668, 1669
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

1668
UCHWA£A Nr XXXI/73/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia ceny skupu ¿yta na 2002 r.
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, i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 45,
poz. 497) oraz art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu, bêd¹c¹ podstaw¹ do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy do kwoty 36,00 z³
za 1q.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/49/2000 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia ceny
skupu ¿yta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

1669
UCHWA£A Nr XXXI/74/2001
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2002 i zwolnieñ w tym
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 i 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 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) w

zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992r. 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 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Lichnowy
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  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  830 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.000 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton , a mniejszej ni¿
18 ton  1.400 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton , a mniejszej ni¿
19 ton  1.250 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton , a mniejszej ni¿
26 ton  1.600 z³,
c) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿
27 ton  1.450 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿
32 tony  1.860 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton  1.680 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 15 ton , a mniejszej ni¿
19 ton  1.360 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton, a mniejszej ni¿
26 ton  1.825 z³,
d) o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿
27 ton  1.600 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton, a mniejszej ni¿
32 tony  2.207 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  830 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.000 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.165 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne , o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespoiu pojazdów:
a) o liczbie osi  dwie
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 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  1.000 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 36
ton  1.427 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.750 z³
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.891 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) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  1.093 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 36
ton  1.749 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.984 z³,
b) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  2.248 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  1.000 z³.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  777 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 28
ton  838 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony i mniejszej ni¿ 33
tony  965 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 36
ton  1.027 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.382 z³,
c) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.293 z³.
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) o liczbie osi  jedna:
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 25
ton  838 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 28
ton  943 z³,
b) o liczbie osi  dwie:
 równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony i mniejszej ni¿ 33
tony  1.068 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 36
ton  1.182 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.621 z³,
c) o liczbie osi  trzy:
 równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton  1.440 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.160 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.475 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
 od 9 ton , a poni¿ej 12 ton  1.200 z³,
b) 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 5,5 tony  1.000 z³ ,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.200 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.400 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  1.200 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770 z³.
2. Dla pojazdów , okrelonych w § 1 pkt 1 , 4 i 10 , wyprodukowanych przed 1990 r. i posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  461 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  769 z³,
 powy¿ej 9 ton , a poni¿ej 12 ton  923 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  769 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  923 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.076 z³,
c) od autobusów w zale¿noci o liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.076 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.361 z³.
3. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1 , 4 i 10 wyprodukowanych po 1990 r. i posiadaj¹cych katalizatory
stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  384 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  638 z³,
 powy¿ej 9 ton , a poni¿ej 12 ton  769 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  638 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  769 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  896 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  892 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.134 z³.
§3
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
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rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.
§4
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXI/
55/2000 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³aza

1670
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Powiatu Chojnickiego.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do
realizacji tych zadañ (M.P. Nr 27, poz. 387) informuje siê,
co nastêpuje:
1. W Radzie Powiatu Chojnickiego uchwa³¹ tej Rady Nr
XXVIII/186/2001 z dnia 26 padziernika 2001 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 5 wyganiêcie mandatu radnego Krzysztofa Gogolewskiego z listy Nr 2 
Akcja Wyborcza Solidarnoæ wskutek zrzeczenia siê
mandatu, a uchwa³¹ Nr XXIX/193/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Mariana Watraka z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
2. W Radzie Powiatu Chojnickiego uchwa³¹ tej Rady Nr
XXVIII/187/2001 z dnia 26 padziernika 2001 r. stwierdzono w okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego Jacka Kowalika z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskutek zrzeczenia siê
mandatu, a uchwa³¹ Nr XXIX/192/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Miros³awa Koliñskiego z tej samej listy, który w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i
nie utraci³ prawa wybieralnoci.

1671
ZARZ¥DZENIE Nr 183/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w
Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w
Stê¿ycy w okrêgu wyborczym Nr 5 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 lutego
2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 183/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 5 grudnia 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 5 stycznia 2002 r.

 podanie do publicznej wiadomoci w formie ob wieszczenia Wójta Gminy
w Stê¿ycy informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 5 i liczbie radnych
wybieranych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do 10 stycznia 2002 r.

 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

Treæ czynnoci
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Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 5
do 25 stycznia 2002 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu wyborczym
Nr 5

do 3 lutego 2002 r.

 powo³anie przez Zarz¹d
Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
informacji o granicach i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania
w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 9 lutego 2002 r.

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wyborczym Nr 5 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 10 lutego 2002 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy

23 lutego 2002 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 2 spisu wyborców

24 lutego 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

1672
ZARZ¥DZENIE Nr 184/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa
pomorskiego poboru, powo³ania komisji do przeprowadzenia tego poboru oraz okrelenia ich siedzib i terytorialnych zasiêgów dzia³ania.
Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 2 i art. 36 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r.
Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr
43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr
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80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr
50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz.
925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 131, poz. 1474), § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministrów Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Obrony Narodowej w zwi¹zku z art. 39 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872) w porozumieniu z
Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdañsku
i Przewodnicz¹cym Okrêgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê w terminach okrelonych przez ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych i ministra w³aciwego do spraw obrony narodowej przeprowadziæ
pobór na terenie województwa pomorskiego.
§2
Do przeprowadzenia poboru, o którym mowa w § 1
oraz okrelenia zdolnoci poborowych do czynnej s³u¿by wojskowej powo³uje siê:
1) Wojewódzk¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku i Wojewódzk¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje obszar województwa pomorskiego,
2) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Bytowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna D¹brówka, Ko³czyg³owy,
Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,
3) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w Bytowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w Bytowie z siedzibami w Miastku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminê Miastko i Trzebielino,
4) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Chojnicach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Chojnicach, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Chojnice oraz
gminy: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny,
5) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Cz³uchowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Cz³uchowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Cz³uchów oraz gminy: Czarne, Cz³uchów, Debrzno, Kocza³a, Przechlewo i Rzeczenica,
6) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdañsk
oraz:
a) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w Gdañsku,
której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañska (granica na po³udnie w³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki, wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte),
b) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdañsku Nr 2,
której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
miasta Gdañsk (granica na pó³noc wy³¹cznie od
ulic: Kartuska, Nowe Ogrody, Podwale Grodzkie,
Wa³y Piastowskie, Doki wzd³u¿ rzeki Mot³awy do
falochronu wschodniego Westerplatte)  dla poborowych o nazwiskach rozpoczynaj¹cych siê liter¹ A do litery £ w³¹cznie, oraz
c) Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 3 w Gdañsku, której zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje czêæ
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miasta Gdañska wymienion¹ w pkt 6b  dla poborowych o nazwiskach rozpoczynaj¹cych siê liter¹ M
do litery ¯ w³¹cznie,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje Miasto Gdyniê oraz
Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Gdyni, której zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Gdyniê,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kartuzach i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kartuzach, których wspólny zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje gminy:
Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stê¿yca, Sulêczyno i ¯ukowo,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kocierzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kocierzynie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kocierzynê oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kocierzyna,
Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Kwidzynie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Kwidzynie, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Kwidzyn oraz
gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Lêborku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Lêborku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta Lêbork i £eba oraz
gminy: Cewice, Nowa Wie Lêborska i Wicko,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Malborku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Malborku, których zasiêg
terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Malbork oraz
gminy: Dzierzgoñ, Lichnowy, Malbork, Miko³ajki Pomorskie, Mi³oradz, Nowy Staw, Stare Pole, Stary
Dzierzgoñ, Stary Targ i Sztum,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Nowym Dworze
Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Nowym
Dworze Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Krynica Morska oraz gminy:
Nowy Dwór Gdañski, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pruszczu Gdañskim
i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Pruszczu Gdañskim,
których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Pruszcz Gdañski oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdañski, Przywidz, Pszczó³ki,
Suchy D¹b i Tr¹bki Wielkie,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Pucku i Powiatow¹
Komisjê Lekarsk¹ w Pucku, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Hel, Jastarnia, Puck i
W³adys³awowo oraz gminy: Kosakowo, Krokowa i
Puck,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 1 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 1 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto S³upsk,
Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ Nr 2 w S³upsku i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ Nr 2 w S³upsku, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Ustkê

oraz gminy: Damnica, Dêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Kêpice, Kobylnica, Potêgowo, S³upsk, Smo³dzino
i Ustka,
18) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Sopocie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Sopocie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Sopot,
19) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Starogardzie Gdañskim i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Starogardzie
Gdañskim, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Czarna Woda, Skórcz i Starogard Gdañski oraz gminy: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smêtowo Graniczne,
Starogard Gdañski i Zblewo,
20) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Tczewie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Tczewie, których zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasto Tczew oraz gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew,
21) Powiatow¹ Komisjê Poborow¹ w Wejherowie i Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Wejherowie, których
zasiêg terytorialny dzia³ania obejmuje miasta: Reda,
Rumia, Wejherowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, £êczyce, Szemud i Wejherowo 
zwane dalej komisjami.
Imienne sk³ady osobowe komisji okrelaj¹ zarz¹dzenia Wojewody Pomorskiego.
§3
Komisje przeprowadz¹ pobór przy wspó³udziale w³aciwych miejscowo starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego i wojskowych komendantów uzupe³nieñ.
§4
Komisje i w³aciwe organy wspó³uczestnicz¹ce w przeprowadzeniu poboru, pobór ten oraz zwi¹zane z nim badania stanu zdrowia poborowych przygotuj¹ i przeprowadz¹ w trybie, w terminie oraz wed³ug zasad okrelonych w³aciwymi przepisami prawa.
§5
Ca³oæ dzia³añ organów i jednostek organizacyjnych
uczestnicz¹cych w przeprowadzeniu poboru, o którym
mowa w § 1 koordynuje w imieniu Wojewody Pomorskiego Dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§6
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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