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1673
UCHWA£A Nr XXXIII/279/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Skarszewy.
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. 1371), § 1 ust.1 lit. a-h 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. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
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) Rada Miejska w
Skarszewach, uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena w wysokoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,62 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿y wolnostoj¹cych  4,93 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,73 z³.
5. Od gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 i Nr 1
poz. 3 z 1994 r. ze zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,03 z³,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,28 z³,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe  0,09 z³,
d) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,08 z³.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie:
a) dzia³alnoci handlowej  15,92 z³,
b) dzia³alnoci innej ni¿ dzia³alnoæ handlowa 
13,62 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,84 z³.
3. Od wartoci budowli:
a) od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania ciep³a, od ruroci¹gów i przewodów
sieci rozdzielczych ciep³a i wody oraz od budowli
s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków 1,2% ich wartoci,
b) od pozosta³ych budowli lub ich czêci 2% ich wartoci.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,54 z³.
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/209/2000 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Skarszewy.
§5
Uchwa³a w sprawie stawek podatku od nieruchomoci wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  W³asnociowa Skarszewianka  teren w/w spó³dzielni.
2. Pani Czes³awa Raczkowska  teren osiedla Kopernika i
ulicy Tczewskiej.
3. Zarz¹d Budynkami  pozosta³y teren miasta.
4. So³tysi poszczególnych wsi  na terenie wiejskim.
§4
1. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatku wydaj¹ osobom wp³acaj¹cym pokwitowania na druku cis³ego zarachowania opatrzonym pieczêci¹ Urzêdu Gminy w
Skarszewach.
2. Za rejestracjê psów i pobór podatku jednostkom okrelonym w § 3 uchwa³y, punkt 1, 2 i 3 przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
§5

1674

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

UCHWA£A Nr XXXIII/281/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 listopada 2001 r.

§6

w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania
psów na obszarze gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 14 pkt 1ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z
1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr
150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983,
Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371), § 1 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001r 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 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) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów na obszarze miejskim i wiejskim w wysokoci 25,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do dnia 15
maja roku podatkowego.
Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, wp³aca siê
go w ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia psa. Je¿eli
psa nabyto po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci ustalonej w § 1
uchwa³y.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatków
prowadzi:

Traci moc uchwa³a Nr XXI/213/2000 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 14 grudnia 2000 r. sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Skarszewy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1675
UCHWA£A Nr XXXIII/280/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 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), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 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) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycz-
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nych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej.
2) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w
posiadaniu, u¿yczeniu lub trwa³ym zarz¹dzie:
a) jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
b) so³ectw na potrzeby wietlic wiejskich,
c) Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem
Umys³owym.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków oraz ich czêci i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wynosi 32,00 z³.
§3
Zobowi¹zanymi do uiszczenia op³aty administracyjnej
s¹ wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonych w § 2.
§4
Op³ata administracyjna pobierana jest w gotówce w
kasie urzêdu gminy, b¹d przelewem na konto urzêdu
przed dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Gmina w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony mo¿e zrezygnowaæ z pobierania op³aty administracyjnej.

§3

§6

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Skarszewy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Traci moc uchwa³a Nr XXI/212/2000 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie
wprowadzenia na terenie gminy Skarszewy op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez
organy gminy.

§2

1676
UCHWA£A Nr XXXIII/282/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Skarszewy
op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz.
704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz.
1197, Nr 125, poz. 1371) § 1 pkt 3 litera c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) oraz art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
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) Rada Miejska w
Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane na wniosek lub ¿¹danie zainteresowanego, przewidziane prawem, które nie s¹ objête
przepisami o op³acie skarbowej.
§2
Op³ata administracyjna za sporz¹dzenie wypisu i wy-

§7

§8
Uchwa³a w sprawie op³aty administracyjnej wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1677
UCHWA£A Nr XXXIII/283/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz.
31, 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), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 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) Rada Miejska w
Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1677, 1678
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transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Skarszewy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
600 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
1.000 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.200 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton
2.150 z³
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton
1.400 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770 z³
b) powy¿ej 36 ton
2.210 z³
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
500 z³
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez p³atnika podatku rolnego) które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.120 z³
b) powy¿ej 36 ton
1.500 z³
7) 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
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400 z³
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w
wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
 lit. a/ 540 z³,
 lit. b/ 900 z³,
 lit. c/ 1.080 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 3: 1.260 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5 450 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
 lit. a) 900 z³,
 lit. b) 1.260 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Skarszewach

Nr XXI/210/2000 z dnia 14 grudnia 2000r w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Skarszewy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1678
UCHWA£A Nr XXXIII/284/01
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i stawek op³aty
targowej na terenie Gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o
targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312 i z 1990 r.
Nr 34, poz. 198) oraz art. 19 w zwi¹zku z art. 15 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. 1371),
§ 1 pkt 3 lit. a 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.18 ust.2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 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) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce miejsce lokalizacji targowiska
w Gminie Skarszewy:
1) stadion miejski przy ul. Genera³a Józefa Wybickiego.
§2
Zabrania siê wszelkich form dzia³alnoci handlowej w³aciwej dla targowisk w miejscach do tego nie wyznaczonych.
§3
Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Przy sprzeda¿y bezporednio ze rodka transportu
(pojazdu, przyczepy) sto³u, straganu lub namiotu na
powierzchni 6-12 m2:
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a) art. przemys³owych  32,00 z³,
b) art. spo¿ywczych  26,50 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  6,50 z³.
Przy zajêciu wiêkszej powierzchni zwiêksza siê op³atê
o 2,00 z³ za ka¿dy nastêpny m2, przy czym ³¹czna op³ata targowa nie mo¿e przekroczyæ kwoty op³aty ustawowej 560,17 z³.
2. Przy sprzeda¿y z placu, sto³u, straganu lub namiotu 
od jednego stanowiska  do 6 m2 powierzchni
a) art. przemys³owych  21,00 z³,
b) art. spo¿ywczych  16,00 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  3,20 z³.
3. Drobna sprzeda¿ z placu lub stolika do 0,6 m2 8,00 z³.
4. Sprzeda¿ obnona, z rêki, koszyka lub wiadra  2,70 z³.
W przypadku handlu wiêcej ni¿ jednym asortymentem
wyszczególnionym w pkt 1 i 2 zastosowana bêdzie
stawka obowi¹zuj¹ca dla artyku³u podlegaj¹cego wy¿szej op³acie.
Pod pojêciem sto³u rozumie siê tak¿e zestawione stoliki.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ osoby upowa¿nione przez
kierownika Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w
Skarszewach.
3. Inkasenci wydaj¹ osobom wp³acaj¹cym pokwitowania
na druku cis³ego zarachowania opatrzone pieczêci¹
Urzêdu Gminy w Skarszewach.
4. Za pobór op³aty targowej Gminnemu Orodkowi Sportu i Rekreacji przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokoci 95% zainkasowanej op³aty.
§5
1. Osoby prowadz¹ce handel na targowisku obowi¹zane
s¹ utrzymaæ miejsce, w którym sprzedaj¹ towar w nale¿ytej czystoci.
2. Nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czystoci powierza siê kierownikowi Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Skarszewach.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXI/221/2000 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalania lokalizacji targowisk i stawek op³aty targowej na terenie Gminy Skarszewy.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1679
UCHWA£A Nr XXII/192/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
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) i art.5 Ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 2000
r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105 poz.1115, Nr
122, poz. 1315) oraz § 1 ust.1 Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001r. 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
Uchwala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêæ
tej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête na:
 gminne placówki kulturalne z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
 gminne biblioteki publiczne i przedszkola,
 na potrzeby OSP,
 budynki i grunty bêd¹ce we w³adaniu gminy,
 wodoci¹gi, hydrofornie i oczyszczalnie cieków,
 budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem
agroturystyki w indywidualnych gospodarstwach
rolnych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XVI/139/2000 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
R. Reszka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1679, 1680, 1681
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
Nr XXII/192/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 listopada 2001 r.
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 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  14,98 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 powierzchni u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci (gara¿e) 
5,29 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej od budynków
(drewnik, kurnik, obora, stodo³a)  3,00 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  0,53 z³ od 1 m2
powierzchni.
7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi, nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,10 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
8. Od domków letniskowych  5,62 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej od 1 m2 powierzchni gruntu  0,09 z³.

lit.b Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lolalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375), a tak¿e Rozporz¹dzenia wykonawczego 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), Zarz¹dzenia
Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 22, poz. 70)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okreliæ stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych
przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych na terenie gminy Lipnica w miejscowociach BORZYSZKOWY, BRZENO SZLACHECKIE,
LIPNICA, BOROWY M£YN, £¥KIE, MIELNO, GLINO, KIEDROWICE, LUBOÑ w wysokoci 1,50 z³. za ka¿dy dzieñ
pobytu.
§2
Wysokoæ op³aty ustalonej w § 1 ulega obni¿eniu o
50% od dzieci i m³odzie¿y w wieku do 16 lat.
§3
1. Op³aty pobieraj¹ so³tysi lub te¿ inne osoby upowa¿nione przez Zarz¹d Gminy.
2. Wynagrodzenie za inkaso dla osób okrelonych w
punkcie 1 innych ni¿ so³tysi ustala siê w wysokoci 30%
zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
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§6

UCHWA£A Nr XXII/193/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 listopada 2001 r.

Traci moc uchwa³a Nr XVI/141/2000 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej.

w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
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) i art. 17 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 ust.3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1681
UCHWA£A Nr XXII/194/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 41 ust. 1
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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,
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  600,00,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  700,00,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton o 2 osiach  1.400,00,
b) od 15 ton do poni¿ej 26 ton o 3 osiach  1.900,00,
c) od 23 ton do poni¿ej 32 ton o 4 osiach i wiêcej 
2.200,00,
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton  1.100,00,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.600,00,
c) powy¿ej 36 ton  2.000,00,
4) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  600,00,
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  700,00,
c) powy¿ej 36 ton  800,00,
5) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc ³¹cznie z kierowc¹  1.400,00,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770,00,

§4

§2

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 (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r.
Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z pón. zm.) oraz
Komunikatu Prezesa G.U.S. z dnia 12 padziernika 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001r. (M.P. Nr 35, poz. 573) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta dla celów ustalenia
podatku rolnego na terenie gminy, okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G.U.S. z dnia 12 padziernika 2001 r. z kwoty 37,19 z³. do kwoty 32,00 z³. za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
§3

Traci moc uchwa³a Nr XVI/142/2000 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1682
UCHWA£A Nr XXII/195/2001
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
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.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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ stawki podatku od rodków transportowych w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500,00,

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
nastêpuj¹ce pojazdy:
1. Pojazdy ochotniczych stra¿y po¿arnych.
2. Pojazdy s³u¿¹ce wy³¹cznie do dowo¿enia dzieci do
szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XVI/140/2000 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

1683
UCHWA£A Nr XXI/149/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. 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 105
poz.1115, 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1683
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§2

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 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co
nastêpuje:

1. Podatek od nieruchomoci pobierany jest w drodze
inkasa przez so³tysów.
2. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci dotychczas ustalonego tj. 5 %
pobranego podatku.
3. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie maj¹ce osobowoci prawnej mog¹ wp³acaæ podatek od nieruchomoci na rachunek Urzêdu Gminy w
Osiecznej na poczcie lub w banku.

§1

§3

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,33 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  10,58 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 budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  5,62 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  2,82 z³,
6) od budowli  2 % ich wartoci okrelonej w art. 4
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6,
7) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2 % ich wartoci
ustalonej na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê obliczania amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli ca³kowicie
zamortyzowanych  ich wartoæ z dnia 1 stycznia
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
8) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,37 z³,
b) letniskowych  0,09 z³,
9) 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 i z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409), wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni
 0,04 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  0,07 z³.

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w kwocie:
1) od posiadania jednego psa rocznie  18,00 z³,
2) od posiadania drugiego psa rocznie  28,00 z³,
3) od posiadania trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa
rocznie  36,00 z³.
§4
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w Lubichowie, a gdy podatnik naby³ posiadanie psa po tym terminie to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca
od daty nabycia posiadania psa, jeli podatku od niego
za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§5
Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku od ich posiadania w gminie Osieczna prowadzi Referat Finansów.
§6
1. Ustala siê op³atê targow¹ pobieran¹ od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 17,00 z³.
4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
5. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê pracownika Urzêdu Gminy.
§7
Ustala siê w gminie Osieczna op³atê administracyjn¹:
1) za przeprowadzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji
lokalnej) w terenie  85,00 z³,
2) za wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  60,00 z³,
3) za sporz¹dzenie testamentu:
a) w Urzêdzie Gminy  20,00 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu  40,00 z³.
§8
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 8
uiszcza op³atê administracyjn¹  w wysokoci nale¿nej za dan¹ czynnoæ  przed dokonaniem tej czynnoci.
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2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w Lubichowie.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Osieczna.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XII/112/2000 Rady Gminy w
Osiecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatków
i op³at lokalnych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych za 2002 rok.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

1684
UCHWA£A Nr XXI/150/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i 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 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z
2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 10,
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, 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 91,
poz.409 i 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, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz.
1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  503,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  225,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  922,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  607,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.504,00 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  1.138,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  461,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.433,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  947,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.230,00 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  1.000,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.000,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  .1.284,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.284,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  .1.567,00 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 i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie  1.762,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.762,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.290,00 z³,
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  250,00 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 i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  250,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  291,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  773,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.045,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  857,00 z³,
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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  400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  510,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.174,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.500,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.164,00 z³,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.200,00 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie  408,00 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  714,00 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton  918,00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.020,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.020,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.020,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  255,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.020,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.224,00 z³.
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  380,00 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  665,00 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  855,00 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  950,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  950,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  950,00 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  950,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.140,00 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Osieczna.

§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
A. Suchomski

1685
UCHWA£A Nr XXI/151/2001
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci, op³acie administracyjnej i podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 19 ust. 3, 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 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, 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, 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 i 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 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w
Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci mienie komunalne gminy Osieczna, za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na
gminie.
2. Budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bêd¹ce w posiadaniu spó³ek wodnych.
§2
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej jednostki i zak³ady bud¿etowe z terenu gminy Osieczna oraz osoby ¿¹daj¹ce oglêdzin w celu likwidacji szkód spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wichury,
grad, ulewy i inne).
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1. rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ Zarz¹du
Gminy w Osiecznej oraz jednostek organizacyjnych
gminy.
2. Autobusy stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce w posiadaniu ochotniczych stra¿y po¿arnych.
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§4

1687

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Osieczna.

UCHWA£A Nr XXX/214/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
A. Suchomski

1686
UCHWA£A Nr XXX/213/2000
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2002 na obszarze gminy Gardeja.
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 i Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz 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 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) Rada Gminy w Gardei
uchwala, co nastêpuje:

w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz sposobu jej 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 i Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971), art. 18 i 19 pkt 1, lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86,
z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr
149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr
121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 4,
lit. c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Gardei uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy podleg³e Radzie
Gminy.

§1

§2

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M. P. Nr 35,
poz. 573), która jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2002 na obszarze gminy Gardeja z kwoty 37,19 z³otych za 1 q do
kwoty 34,00 z³otych za 1 q.

Okrela siê nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe od których pobiera siê op³atê administracyjn¹ oraz ustala siê
wysokoæ stawek tej op³aty:
1) od sporz¹dzenia testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy w Gardei oraz poza jego siedzib¹ poprzez owiadczenie woli wobec Wójta Gminy, Zastêpcy Wójta lub
Sekretarza Gminy  60,00 z³,
2) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  40,00 z³,
3) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  20,00 z³.

§2
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

§3
Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ z chwil¹
zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowej, do kasy Urzêdu Gminy w Gardei w sposób okrelony dla przyjmowania nale¿noci gotówkowych.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/159/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, ustalenia wysokoci stawek op³aty, terminów p³atnoci oraz
sposobu jej poboru.
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§5
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1688
UCHWA£A Nr XXX/215/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971), art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku 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 i Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt
1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:

4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  2,93 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków letniskowych  5,62 z³ za 1 m2
6) od budowli:  2 % ich wartoci
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³,
8) od powierzchni gruntów:
1) 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,
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) wykorzystywanych na cele
rolnicze  0,03 z³ za 1 m2,
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ za 1 ha,
3) pozosta³ych  zabudowanych domami mieszkalnymi, gara¿ami oraz dzia³ek budowlanych niezabudowanych  0,06 z³ za 1 m2,
4) pozosta³ych  zabudowanymi domkami letniskowymi oraz dzia³ek letniskowych niezabudowanych 
0,09 z³ za 1 m2.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na wniosek
podatnika:
1) powierzchniê budynków gospodarczych powy¿ej 20
m2 mierzon¹ po obrysie wewnêtrznym. O zwolnienie mog¹ ubiegaæ siê emeryci i rencici u¿ytkuj¹cy
przedmiotowe budynki na potrzeby w³asne.
2) grunty emerytów i rencistów przekazane im na w³asnoæ w myl przepisów ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników.
§3
Wprowadza siê wzór deklaracji podatku od nieruchomoci dla osób maj¹cych osobowoæ prawn¹ oraz dla
pañstwowych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, który stanowi za³¹cznik* do
niniejszej uchwa³y.
§4

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku nieruchomoci nale¿nego od podatników wymienionych w art.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,00
z³ za 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 za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/156/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnieñ od tego podatku.
§6
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego na
rok podatkowy 2002.
§7
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§8

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

1689
UCHWA£A Nr XXX/216/2001
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 listopada 2001 r.

§1

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 96, poz. 1041 oraz 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

dopuszczalna masa ca³kowita

nie mniej ni¿

mniej ni¿

101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 roku w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:

1. Ustala siê roczne stawki podatku za samochód o dopuszczalnej masie ca³kowitej (suma masy w³asnej oraz
dopuszczalnej ³adownoci):
1) od 3,5 do 5,5 ton  588,00 z³,
2) powy¿ej 5,5 do 9 ton  803,00 z³,
3) powy¿ej 9 ton  1.200,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej ponad 12 ton, roczna stawka podatku, w zale¿noci:
 od liczby osi,
 dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu,
 rodzaju zawieszenia,
wynosi:

liczba osi
o jezdna
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
2 osie

12
13
14
15

13
14
15
18

0,00 z³
135,00 z³
374,00 z³
527,00 z³

135,00 z³
374,00 z³
527,00 z³
1.192,00 z³
3 osie

15
17
19
21
23

17
19
21
23
26

135,00 z³
235,00 z³
483,00 z³
627,00 z³
966,00 z³

235,00 z³
483,00 z³
627,00 z³
966,00 z³
1.501,00 z³
4 i wiêcej osi

23
25
27
29

25
27
29
32

627,00 z³
636,00 z³
992,00 z³
1.575,00 z³

636,00 z³
992,00 z³
1.575,00 z³
2.290,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony do 12 ton  605,00 z³.

dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿

Poz. 1689
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mniej ni¿

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:

liczba osi
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2 osie
12
18
25
31

18
25
31
40

0,00 z³
253,00 z³
533,00 z³
1.345,00 z³

36,00 z³
458,00 z³
876,00 z³
1.770,00 z³
3 osie

36
40

40
44

1.187,00 z³
1.641,00 z³

5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 i
poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  145,00 z³.

dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1.641,00 z³
2.290,00 z³

6. Od przyczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:

liczba osi
o jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1 o
12
18
25

18
25
28

0,00 z³
169,00 z³
305,00 z³

24,00 z³
305,00 z³
535,00 z³
2 osie

23
28
33
38

28
33
38
44

200,00 z³
584,00 z³
810,00 z³
1.050,00 z³

295,00 z³
810,00 z³
1.230,00 z³
1.619,00 z³
3 osie

36
38

38
44

645,00 z³
898,00 z³

898,00 z³
1.220,00 z³

7. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  401,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.518,00 z³.

rodków transportowych przeznaczonych decyzj¹ wójta
na uzupe³nienie stanów etatowych si³ zbrojnych w wysokoci  20%.

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Rada Gminy obni¿a ustalon¹ wysokoæ podatku od

§3
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§4

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/154/2000 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

1690
UCHWA£A Nr XXV/163/2001
Rady Gminy w Osieku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 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 i Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) i art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 2, art. 14 oraz art. 18 i 19 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 91, poz.409 i 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, 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) i Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³at lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz.
1375) Rada Gminy w Osieku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê na terenie gminy Osiek nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³
za 1 m2,
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
 13,50 z³ za 1 m2,
3) od budowli  2 % ich wartoci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) od pozosta³ych budynków:
a) domy letniskowe  5,62 z³ za 1 m2,
b) budynki gospod. mieszk. sta³ych  2,81 z³ za 1 m2,
c) budynki gospodarcze letniskowe  5,62 z³ za 1 m2,
d) gara¿e  5,62 z³ za 1 m2,
5) Od 1 m2 gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  0,55 z³,
b) letniskowych  0,09 z³,
c) pozosta³ych gruntów  0,07 z³,
d) od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gosp. rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³
od 1m2 pow.,
6) Od 1 ha powierzchni jezior  3,28 z³.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci oraz grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy lub
s³u¿¹ce dzia³alnoci, która jest finansowana z bud¿etu
gminy w ramach wykonywania zadañ w³asnych, stra¿nice Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych znajduj¹ce siê na
terenie gminy.
3. Poboru podatków w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o stosowne umowy.
§2
1. Zwalnia siê z op³aty podatku w³acicieli posiadaj¹cych
1 psa.
2. Z tytu³u posiadania równoczenie drugiego lub kolejnego psa za wyj¹tkiem zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy pobiera siê op³atê 20,00 z³ rocznie.
3. Podatek od psów pobierany jest w formie inkasa przez
so³tysów lub mo¿e byæ wp³acany do kasy urzêdu gminy do dnia 30 czerwca.
4. Poboru podatku w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o umowy zawarte z Zarz¹dem Gminy.
§3
1. Wprowadza siê op³atê targow¹ w wysokoci:
1) od sprzeda¿y z samochodów towarowych, ze straganów i wozów konnych  15,00 z³ dziennie,
2) od sprzeda¿y wy³¹cznie p³odów rolnych i z rêki 
10,00 z³ dziennie.
2. W okresie od 01 czerwca do 30 wrzenia op³ata targowa wynosi:
1) od sprzeda¿y z samochodów towarowych, ze straganów i wozów konnych  22,00 z³ dziennie,
2) od sprzeda¿y wy³¹cznie p³odów rolnych i z rêki 
10,00 z³ dziennie.
3. Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie prowizyjne w
wysokoci 10% pobranej op³aty.
§4
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie testamentu przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy Osiek:
 w Urzêdzie Gminy  60,00 z³,
 poza Urzêdem Gminy  80,00 z³.
Op³ata p³atna jest przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania testamentu.
§5
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wyrysu
i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz z miejscowego planu
szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi
Osiek, w wysokoci 80,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1690, 1691, 1692

 2984 

§6

§4

Ustala siê op³atê miejscow¹ dla wszystkich osób przebywaj¹cych na terenie gminy w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych lub turystycznych w ci¹gu ca³ego roku 
0,80 z³ dziennie, p³atn¹ w chwili zg³aszania meldunku czasowego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§7

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

§8

§5

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
T. Eggert

Traci moc uchwa³a Nr XX/116/2000 z dnia 27 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia stawek op³at lokalnych.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2002r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
T. Eggert

1691
UCHWA£A Nr XXV/164/2001
Rady Gminy w Osieku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody pobieranej z wodoci¹gu wiejskiego
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 2, pkt 4
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 i Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w
Osieku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê 1 m3 wody pobieranej z wodoci¹gu wiej-

skiego w wysokoci 1,40 z³ + podatek VAT.
§2

Mieszkañcy gminy oraz w³aciciele domów letniskowych o ile nie posiadaj¹ wodomierzy, op³acaj¹ rycza³tow¹ op³atê zgodnie Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrywania w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków (Dz. U. z 1996 r.
Nr 151, poz. 716 z pón. zm.)
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Osiek Nr XX/113/2000
z dnia 27 grudnia 2000 r.

1692
UCHWA£A Nr XXV/165/2001
Rady Gminy w Osieku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawê do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok
na obszarze gminy Osiek.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) art.18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 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 i Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971)  Rada Gminy
w Osieku uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów
2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) z kwoty 37,19 za 1 kwintal
do kwoty 33,40 za 1 kwintal.
2. Kwotê okrelon¹ w ust.1 przyjmuje siê jako podstawê
do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
T. Eggert
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1693
UCHWA£A Nr XXV/166/2001
Rady Gminy w Osieku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 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 i Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) i art. 10 ust. 1
i 2 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 91,
poz.409 i 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, 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) i Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³at lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w
Osieku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
410,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
610,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
810,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego 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
1.010,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.010,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o licznie osi  trzy
1.300,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.300,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.290,00 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osie jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.110,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.110,00 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
1.300,00 z³
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.290,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
410,00 z³
b) od 5,5, tony i poni¿ej 9 ton
610,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
810,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.250,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.500,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osie jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³y pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800,00z³
 o licznie osi  trzy
2.250,00 z³
Od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczan¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
250,00 z³
Od przyczepy i naczepy 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
350,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
450,00 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
1.000,00 z³
O 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
350,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
500,00 z³
 o liczbie osi  dwie
1.200,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.200,00 z³
Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.470,00 z³
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§2
Traci moc uchwa³a Nr XX/115/2000 Rady Gminy w
Osieku z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
T. Eggert

1694
UCHWA£A Nr XXIV/188/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
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
1996r. 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. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. 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 2001r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i
art. 19 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 1992r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993r. Nr 121, poz. 540, z 1994r. Nr 123, poz. 600, Nr
132, poz.675, z 1995r. Nr 147, poz. 715, z 1996r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz.
956, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150,
poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999r. Nr 96, poz. 1129, z
2000r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz.
1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 111, poz. 1171), Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) w sprawie okrelenia górnych
granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych, art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) Rada Gminy Kaliska
uchwala, co nastêpuje:
I PODATEK OD NIERUCHOMOCI:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, nastêpuj¹co:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 0,40 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,
oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) od budynków lub ich czêci bezporednio s³u¿¹cych do produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (za³.
nr 1)  13,47 z³,
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej przeznaczonych
do celów socjalnych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (za³. nr 1)  11,79 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej  6,28 z³.
4. Od budynków letniskowych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,38 z³.
6. Od budowli 2 % ich wartoci.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi:
a) od gruntów pod budynkami oraz gruntów bezporednio s³u¿¹cych do produkcji lub prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni (za³.
nr 1)  0,48 z³,
b) od gruntów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ s³u¿¹cych jako tereny dojazdowe, rekreacyjne od 1 m2 powierzchni (za³. nr 1) 
0,42 z³.
8. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych  od 1 m2 powierzchni  0,05 z³.
9. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,28 z³.
10. Od gruntów letniskowych:
 od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
11. Od pozosta³ych gruntów:
 od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
§2
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci i
grunty oraz budowle ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej, ciep³a, wody, budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczalnia cieków, bêd¹ce w³asnoci¹ gminy Kaliska i s³u¿¹ce dzia³alnoci, która jest finansowana z bud¿etu gminy Kaliska.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci Gminny
Orodek Kultury w Kaliskach.
II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW:
§3
Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego
posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci 
18,00 z³.
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§4

Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa, osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia, prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuj¹ce siê z renty lub emerytury.
§5
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry, bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca 2002 roku za porednictwem so³tysa lub w kasie Banku Spó³dzielczego
na rachunek Urzêdu Gminy.
III OP£ATY LOKALNE:
§6
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, je¿eli czynnoci
te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej w wysokoci:
1) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  80,00 z³,
2) od zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  60,00 z³.
3) za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska. 22,00 z³.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kaliska.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at lokalnych na rok 2002.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/188/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych
2. Budynki lub ich czêci zwi¹zane dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena:
a) budynki lub ich czêci bezporednio s³u¿¹ce do produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
 hale produkcyjne,
 warsztaty,
 magazyny,
 biura,
 gara¿e,
 suszarnie,
b) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej i przeznaczone do celów
socjalnych:
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 szatnie,
 sto³ówki,
 kuchnie,
 korytarze,
 pomieszczenia rekreacyjne,
 ³azienki,
 natryski,
 WC,
 kot³ownie,
 sk³ady opa³u,
 przeznaczenie w/w pomieszczeñ musi byæ zgodne z
przepisami BHP.
8. Grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
rolnicza lub lena:
a) grunty pod budynkami oraz grunty bezporednio
s³u¿¹ce do produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej:
 grunty pod budynkami,
 grunty bezporednio s³u¿. do produkcji lub prowadz. dzia³alnoci gospodarczej,
 place magazynowe,
 place sk³adowe,
 place manewrowe ,
b) grunty zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ s³u¿¹ce jako tereny dojazdowe, rekreacyjne:
 drogi dojazdowe,
 parkingi,
 zieleñce,
 skwery,
 tereny rekreacyjne,
 grunty w w/w rodzajach musz¹ byæ wyranie oddzielone poprzez okrawê¿nikowanie, oznaczenie
p³otkami lub inaczej.

1695
UCHWA£A Nr XXIV/189/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29 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 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,
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, Nr 89, poz. 971), 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 1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171), Rada Gminy Kaliska
uchwala, co nastêpuje:
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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:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
450,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz pojazdy wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na
wiek pojazdu  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz pojazdy  700,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
850,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz pojazdy  800,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
d) od 12 ton i poni¿ej 13 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.000,00 z³,
e) od 13 ton i poni¿ej 14 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.200,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.250,00 z³,
f) od 14 ton i poni¿ej 15 ton o liczbie osi  dwie
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.300,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.400,00 z³,
g) od 15 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.550,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.600,00 z³,
h) od 15 ton i poni¿ej 17 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.610,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.630,00 z³,
i) od 17 ton i poni¿ej 19 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.650,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.680,00 z³,
j) od 19 ton i poni¿ej 21 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.730,00 z³,

Poz. 1695

k) od 21 ton i poni¿ej 23 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.750,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.780,00 z³,
l) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.800,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.830,00 z³,
m) od 25 ton i poni¿ej 26 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.850,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.880,00 z³,
n) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  cztery i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.930,00 z³,
o) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  cztery i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.950,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.980,00 z³,
p) od 27 ton i poni¿ej 29 ton o liczbie osi  cztery i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.030,00 z³,
q) od 29 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  cztery i
wiêcej
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.050,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.200,00 z³,
r) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton o liczbie osi  cztery i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.100,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.250,00 z³.
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz pojazdy  700,00 z³,
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.200,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.300,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  dwie:
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 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.600,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.630,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.650,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.680,00 z³,
e) od 31 ton i poni¿ej 40 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.700,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.750,00 z³,
f) od 36 ton i poni¿ej 40 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.900,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.950,00 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  2.000,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.250,00 z³,
3. Od przyczep i 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 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
350,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. 
300,00 z³,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  jedna:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  400,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
430,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  jedna:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  450,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
480,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  jedna:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  500,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
550,00 z³,
e) od 23 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  600,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
700,00 z³,
f) od 28 ton i poni¿ej 33 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  800,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
900,00 z³,
g) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.000,00 z³,
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 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.200,00 z³,
h) od 38 ton i poni¿ej 44 ton o liczbie osi  dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.300,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.550,00 z³.
i) od 36 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.100,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.250,00 z³,
j) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton o liczbie osi  trzy:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  1.400,00 z³,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.600,00 z³.
4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1993 r.
 700,00 z³,
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  650,00 z³,
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1993 r.
 1.400,00 z³,
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  1.350,00 z³,
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ oraz rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy Kaliska.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kaliska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos
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§9

UCHWA£A Nr XXIV/192/2001
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29 listopada 2001 r.

Traci moc uchwa³a Nr XVI/140/2000 z dnia 19 grudnia
2000 r.

w sprawie wysokoci dziennej op³aty targowej.
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,
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, Nr 89, poz. 971), art. 15 i art. 19 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 1997r. 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 2000r . Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz.1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 111,
poz. 1171) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki dziennej op³aty targowej
w wysokoci 12,00 z³ od stanowiska.
Ustala siê zni¿kê w wysokoci 50 % wymienionej stawki
dla rolników sprzedaj¹cych p³ody rolne wyprodukowane we w³asnym gospodarstwie rolnym.
§2
Za stanowisko sprzeda¿y przyjmuje siê zajêcie powierzchni do 10 m2.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Uchwa³a ma zastosowanie do dziennej op³aty targowej na rok 2002.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Kaliskach
S. Witos

1697
UCHWA£A Nr XXII/170/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2001 r. Nr 71, poz. 733) w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.
261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91,
poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Obowi¹zek uiszczania op³aty targowej okrelonej w § 1
obci¹¿a osoby sprzedaj¹ce na targowisku i poza nim bez
posiadania sta³ego urz¹dzenia u¿ytkowego na podstawie
zawartej z jednostk¹ prowadz¹c¹ targowisko umowy
dzier¿awy lub najmu pomieszczeñ handlowych.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady polityki czynszowej:
1) podwy¿ka czynszu mo¿e byæ dokonywana raz w roku
kalendarzowym i nie mo¿e przekarczaæ 15% redniorocznego wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em w minionym roku,
2) obni¿enia i podwy¿szenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zawiera za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y.

§4

§2

Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy Kaliska i za³atwia czynnoci z tym zwi¹zane.

Traci moc uchwa³a Nr IX/57/95 Rady Gminy Sztutowo
z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz uchwa³a
zmieniaj¹ca Nr IX/74/99 Rady Gminy Sztutowo z dnia 18
listopada 1999 r.

§3

§5
Ustala siê wynagrodzenie inkasenta w wysokoci 30%
zainkasowanej op³aty targowej.
§6
Op³ata wymieniona w § 1 niniejszej Uchwa³y stosuje
siê odpowiednio w miejscach handlu i poza targowiskiem.
§7
Za podzia³ stanowisk i porz¹dek odpowiedzialny jest pracownik upowa¿niony do pobierania op³at.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kaliska.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXII/170/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
Zasady obni¿ania i podwy¿szania
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Stawka bazowa czynszu regulowanego za czynsze
mieszkalne podlega obni¿eniu lub podwy¿szeniu w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. Obni¿enia stawki bazowej:
1) bardzo z³y stan techniczny buydnku (budynek w
znacznym stopniu zniszczony)
 20%
2) ciemna kuchnia
 10%
3) brak WC w lokalu
 10%
4) brak wody w lokalu
 10%
5) wspólna u¿ywalnoæ WC i ³azienki
 10%
6) po³o¿enie lokalu w miejscowoci poza Sztutowem i
K¹tami Rybackimi
 25%
Zmniejszenie stawki bazowej przys³uguje za ka¿dy
wskanik.
2. Podwy¿szenia stawki bazowej:
1) wyposa¿enie w instalacjê kanalizacyjn¹
+ 25%
2) wyposa¿enie w ³azienk
+ 10%
3) wyposa¿enie w c.o. z kot³owni centralnej
+25%
4) wyposa¿enie w ciep³¹ wodê z kot³owni centralnej
+ 25%
Podwy¿szenie stawki bazowej przys³uguje za ka¿dy
wskanik.

1698

UCHWA£A Nr XXIV/179/2001
Rady Gminy w Sztutowie
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wzoru wykazu nieruchomoci i deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 5 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 1997r. 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 2000r . Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 111, poz. 1197) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 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
Okrela siê roczn¹ stawkê podatku od nieruchomoci:

Dziennik Urzêdowy
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1) od 1m2 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 gospodarcza 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  14,00z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,62 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4-6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcza inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicz¹ lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. Nr 94, poz. 431 z póñ. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1m2 powierzchni  0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  3,28 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
Ustala siê wzór:
 wykazu nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y*,
 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/140/2000 Rady Gminy w
Sztutowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin
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UCHWA£A Nr XXIV/180/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
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,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.
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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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 5 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 1997r. 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 2000r . Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 111, poz. 1197) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 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
1.

2.
3.
4.

5.

Poz. 1699, 1700

 2992 

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
Budynki gospodarcze osób, które przekaza³y gospodarstwa rolne na Skarb Pañstwa w zamian za rentê lub
emeryturê z wyj¹tkiem budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Nieruchomoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ niepublicznych
zak³adów opieki zdrowotnej i aptek, stra¿y po¿arnej,
dzia³alnoci¹ sportow¹ i kulturaln¹.
Nieruchomoci i ich czêci, które stanowi¹ w³asnoæ
komunaln¹ gminy nie rozdysponowane na rzecz innych
podmiotów.
Nieruchomoci i budowle stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ gminy lub zwi¹zków miêdzygminnych zwi¹zanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb ludnoci w
zakresie, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków
komunalnych.
Grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
a) Tr  tereny ró¿ne,
b) dr  drogi,
c) Lz  grunty zakrzewione i zadrzewione (niesklasyfikowane).

wej,terminów p³atnoci zwolnieñ od tej op³aty, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 19 pkt 1 lit b pkt 2 i pkt 3 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
1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 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
Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych w celach turystycznych, wypoczynkowych lub zdrowotnych w miejscowoci Sztutowo, K¹ty Rybackie i K¹ty Rybackie  Skowronki:
1) W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w wysokoci:
a) 1,40 z³ od wszystkich osób za wyj¹tkiem osób
okrelonych w pkt b,
b) 0,70 z³ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
2) W okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 wrzenia do 31 grudnia w wysokoci:
a) 1 z³ od wszystkich osób za wyj¹tkiem okrelonych
w pkt b,
b) 0,50 z³ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y.
§2

Obni¿a siê do kwoty 3,50 z³ stawkê za nastêpuj¹ce budynki pozosta³e: chlewiki szopki i gara¿e wolnostoj¹ce
przeznaczone na cele bytowe mieszkañców.

Zwalnia siê od op³aty miejscowej:
1) inwalidów I grupy oraz jego opiekuna,
2) dzieci, rodziców i rodzeñstwo w³acicieli budynków lub
posiadaczy mieszkañ po³o¿onych na terenie miejscowoci okrelonych w § 1.

§3

§3

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

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa przez Kierowników (w³acicieli) obiektów wiadcz¹cych us³ugi hotelarskie  w tym zakresie wynajmu pokoi gocinnych oraz campingów  albo osoby przez
nich upowa¿nione.
2. Op³atê nale¿y uregulowaæ po przybyciu  z góry za ca³y
okres pobytu  najpóniej nastêpnego dnia po przybyciu do miejscowoci o których mowa w § 1 w Urzêdzie
Gminy lub inkasentom.
3. Za obiekty wiadcz¹ce us³ugi hotelarskie nale¿y rozumieæ w szczególnoci orodki wczasowe, pensjonaty,
zajazdy, hotele placówki agroturystyczne oraz kwatery
prywatne.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

1700
UCHWA£A Nr XXIV/181/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejsco-
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§4

§4

Ustala siê prowizjê dla inkasentów op³aty miejscowej
w wysokoci 5%

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/142/2000 Rady Gminy w
Sztutowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.

§5
Traci moc uchwa³a Nr XIII/136/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty
miejscowej, terminów p³atnoci, zwolnieñ od tej op³aty,
sposobu jej poboru, inkasentów oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

1702
UCHWA£A Nr XXIV/183/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 29 listopada 2001 r.

1701

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.

UCHWA£A Nr XXIV/182/2001
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego
jako podstawa przy obliczaniu podatku rolnego na obszarze gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (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,
Nr 89, poz. 971) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z
1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr
43, poz 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz.
681) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê skupu 1 q ¿yta przyjmowanego jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w wysokoci 34,65 z³.
§2
Ustala siê wzór deklaracji w na podatek rolny od osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych AWRSP oraz
jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Mniej ni¿

12

13

Na podstawie art. 10 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 1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca1990 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, Nr 89, poz. 971) Rada
Gminy Sztutowo uchwala nastêpuj¹ce stawki w podatku
od rodków transportowych.
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  700 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.100 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Stawka podatku ( w z³otych )
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Dwie osie
1 250
1 300

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1702

 2994 

13
14
15

14
15
18

15
17
19
21
23

17
19
21
23
26

23
25
27
29

25
27
29
32

1 300
1 400
1 500

1 400
1 500
1 600

1 300
1 400
1 500
1 600
1 700

1 400
1 500
1 600
1 700
1 800

1 400
1 500
1 600
1 700

1 500
1 600
1 700
2 124

Trzy osie

Cztery osie i wiêcej

3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1.200 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1.300 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.400 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masie ca³kowitej i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynosz¹ ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

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

Stawki podatku (w z³otych)

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

850
900
1 000
1 223

900
1 000
1 100
1 678

1 100
1 492

1 492
2 207

Trzy osie

5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego) stawka podatku wynosi  1.100 z³,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Jedna o
12
18
18
25
25
28
Dwie osie
23
28
28
33
33
38
38
44
Trzy osie
36
38
38
44

Stawki podatku (w z³otych)

300
400
500

400
500
600

400
531
736
995

500
736
1 118
1 472

600
816

816
1 109
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7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych uwzglêdniaj¹c
ich wp³yw na rodowisko naturalne okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt. 1:
 lit. a)  450 z³,
 lit. b)  650 z³,
 lit c)  1.050z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt. 3:
 lit a)  1.150 z³,
 lit b)  1.250 z³,
 lit c)  1.350 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5  1.050 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
 lit. a)  650 z³,
 lit. b)  1.350 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XVIII/139/2000 z
dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Pietrucin

1703
UCHWA£A Nr 186/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie stawek i zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, Nr 89, poz. 971), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116,
poz. 502, z 1992r. 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 1997r. 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
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122, poz. 1315, Nr 111, poz. 1171) 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 uchwala, co nastêpuje
§1
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchnia u¿ytkowa  0,45 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub len¹, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 16,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 7,50 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 5,30 z³,
5) od budowli  procent wartoci 2%,
6) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza i lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  od
1 m2 0,60 z³,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystanych na
cele rolnicze  od 1 m2 0,05 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 m2 3,28 z³,
c) pozosta³ych  od 1 m2 0,09 z³.
2. Stawki podatku od nieruchomoci:
a) od pozosta³ych budynków lub ich czêci stanowi¹cych w³asnoæ rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników:
 powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 2,82 z³,
b) od domków letniskowych:
 powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 5,62 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz
bêd¹ce w posiadaniu jednostek organizacyjnych
gminy,
2) grunty (tzw. rencistówki) u¿ytkowane przez rencistów
i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne
na Skarb Pañstwa w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 nie obejmuje budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 146/XXVI/ 2000 Rady Gminy w
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Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

§4
Traci moc uchwa³a Nr 147/XXVI/2000 Rady Gminy w
Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1704
UCHWA£A Nr 187/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiada psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, Nr 89, poz. 971), art.14 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 1992r.
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 1997r. 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, Nr 111,
poz. 1171) oraz § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa w wysokoci 25,00 z³ rocznie.
2. Stawkê podatku dla emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe ustala siê
w wysokoci 15,00 z³ rocznie.
§2
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu
dwóch tygodni od wejcia w posiadanie psa.
2. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.
3. Do poboru podatku za psa zobowi¹zuje siê so³tysów.
Za pobór podatku od psa inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

1705
UCHWA£A Nr 188/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnieñ podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 i 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 1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
500,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
800,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.000,00 z³
2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
dwie osie:
 od 12 ton do 13 ton
1.200,00 z³
 od 13 ton do 14 ton
1.250,00 z³
 od 14 ton do 15 ton
1.300,00 z³
 od 15 ton do 18 ton
1.350,00 z³
trzy osie:
 od 15 ton do 17 ton
1.400,00 z³
 od 17 ton do 19 ton
1.450,00 z³
 od 19 ton do 21 ton
1.500,00 z³
 od 21 ton do 23 ton
1.550,00 z³
 od 23 ton do 25 ton
1.700,00 z³
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 od 25 ton do 26 ton
1.750,00 z³
cztery osie:
 od 23 ton do 25 ton
1.550,00 z³
 od 25 ton do 27 ton
1.750,00 z³
 od 27 ton do 29 ton
2.000,00 z³
 od 29 ton do 31 ton
2.100,00 z³
 od 31 ton do 32 ton
2.200,00 z³
3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
1.200,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
1.300,00 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
4) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿ej ni¿ 12 ton:
dwie osie:
 od 12 ton do 18 ton
1.500,00 z³
 od 18 ton do 25 ton
1.600,00 z³
 od 25 ton do 31 ton
1.700,00 z³
 od 31 ton do 40 ton
1.800,00 z³
trzy osie:
 od 36 ton do 40 ton
1.900,00 z³
 od 40 ton do 44 ton
2.250,00 z³
5) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  1.100,00 z³,
6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
jedna o:
 od 12 ton do 18 ton
800,00 z³
 od 18 ton do 25 ton
900,00 z³
 od 25 ton do 28 ton
1.000,00 z³
dwie osie:
 od 23 ton do 28 ton
1.250,00 z³
 od 28 ton do 33 ton
1.300,00 z³
 od 33 ton do 38 ton
1.550,00 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.600,00 z³
trzy osie:
 od 36 ton do 38 ton
1.650,00 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.700,00 z³
7) autobusy, 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
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz pojazdy bêd¹ce w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 148/XXVI/2000 Rady Gminy w
Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1706
UCHWA£A Nr 189/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, Nr 89, poz. 971), 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, Nr 116, poz. 502, z
1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171) oraz § 1 pkt 3 lit. a 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
Op³atê targow¹ pobiera siê za ka¿dy dzieñ od osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach  wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Targowiskami o których mowa w § 1 uchwa³y s¹ wszelkie miejsca w których jest prowadzony handel z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§3
Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie
z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone
przez prowadz¹cego targowisko.
§4
Zwalnia siê od op³aty osoby targowej osoby i jednostki wymienione w § 1 uchwa³y, które s¹ p³atnikami podat-
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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
1992r. 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171) oraz § 1 pkt 3 lit. c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w
sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w
niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje

§7

§1

ku od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami lub
obiektami budowlanymi nie z³¹czonymi trwale z gruntem
po³o¿onymi na terenie targowiska.
§5
1. Do pobierania op³aty targowej upowa¿nia siê pracownika Urzêdu Gminy oraz so³tysów z Przechlewa, S¹polna i Nowej Wsi.
2. Pobran¹ op³atê targow¹ inkasent rozlicza do dnia 15go ka¿dego miesi¹ca za poprzedni miesi¹c.
3. Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguj wynagrodzenie w wysokoci 20 % zebranej kwoty.
§6

Traci moc uchwa³a Nr 149/XXVI/2000 Rady Gminy w
Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawek
op³aty targowej.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 189/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
CENNIK
OP£ATY TARGOWEJ W MIEJSCOWOCIACH
GMINY PRZECHLEWO:
Przechlewo, S¹polno, Nowa Wie
1. Przy sprzeda¿y z wózka, kosza, skrzynki lub rêki  8,00 z³.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego oraz przyczep samochodowych, ci¹gnikowych,a tak¿e wozów
konnych  20,00 z³.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego:
a) do 1,5 ton  25,00 z³,
b) powy¿ej 1,5 ton  35,00 z³.

1707
UCHWA£A Nr 190/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, Nr 89, poz. 971), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z

Ustala siê op³aty administracyjne za wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego 50,00 z³,
2) za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 100,00 z³,
3) za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 50,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 150/XXVI/2000 Rady Gminy w
Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1708
UCHWA£A Nr 191/XXXIII/2001
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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, 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 uchwala, co
nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
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kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1 q do kwoty 35,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 151/XXVI/2000 Rady Gminy w
Przechlewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1709
UCHWA£A Nr XXIX/220/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatnków i op³at lokalnych w 2002 r.
Na podstawie art. 5, art. 6, art. 7a, art. 10, art. 14 pkt 4,
art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, 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 1997r. 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, Nr 111, poz. 1171)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z 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, Nr 89, poz. 971)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustaliæ wysokoæ stawek podatków od nieruchomoci w nastêpuj¹cy sposób:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,37 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,68 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie,
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3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,43 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej rocznie,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,83 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej rocznie, z wyj¹tkiem budynków u¿ytkowanych przez emerytów i rencistów
otrzymuj¹cych swoje wiadczenia z tytu³u pracy w
rolnictwie  do których stosuje siê stawkê 2,90 z³.
od 1 m powierzchni u¿ytkowej rocznie,
5) od budowli  2 % ich wartoci aktualnej,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,37 z³ od 1 m2
powierzchni,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystanych na
cele rolnicze  0,04 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,09 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) od pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
 nieruchomoci bêd¹ce we w³adaniu gminnych jednostek organizacyjnych, wykorzystane bezporednio na potrzeby dzia³alnoci statutowej,
 obiekty jednostek organizacyjnych faktycznie zagospodarowane (poprzez oddanie do nieodp³atnego
u¿ywania)w roku podatkowym 2002  na dzia³alnoæ
gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i obrotem artyku³ami rolnymi  na czas faktycznego wykorzystania nieruchomoci na ten cel,
 obiekty zagospodarowane w roku podatkowym
2002 na uruchomienie dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zatrudnieniem (na okres przynajmniej 1
roku) co najmniej 2 osób w pe³nym wymiarze czasu
pracy,
 obiekty i grunty faktycznie wykorzystane na prowadzenie udokumentowanego obrotu surowcami wtórnymi,
 wszelkie budowle komunalne stanowi¹ce w³asnoæ
gminy Potêgowo niezale¿nie od stanu w³adania nimi.
§2
1. Ustaliæ wysokoæ podatku od rodków transportowych
rocznie w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 450,- z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie 750,- z³,
c) powy¿ej 9,0 ton do i poni¿ej 12,0 ton 900,- z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12,0 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi 1.720,- z³,
b) z trzema osiami jezdnymi 1.720,- z³,
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi 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 12,0 ton 1.050,- 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¿ 12,0 ton:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych  1.678,- z³,
b) powy¿ej 36,0 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi 1.678,- z³,
 z trzema osiami jezdnymi 2.207,- z³,
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ potwierdzon¹ przez podatnika podatku rolnego 900,- z³,
6) od przyczep lub naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36,0 ton w³¹cznie 1.118,- z³,
b) powy¿ej 36,0 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi 1.472,- z³,
 z trzema osiami jezdnymi 1.109,- z³,
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 1.050,- z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.330,-z³.
§3
1. Ustaliæ podatek od posiadania psów w wysokoci
37,19 z³.
2. Zwalnia siê mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów.
§4
1. Ustaliæ wysokoæ op³aty targowej pobieranej od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
prowadz¹cych sprzeda¿ na targowiskach i innych miejscach sprzeda¿y na terenie gminy w wysokoci 15,- z³
dziennie:
1) op³ata uiszczona danego dnia obowi¹zuje na terenie ca³ej gminy.
2. Zwalnia siê z op³aty targowej:
1) osoby/podmioty handluj¹ce na targowisku po³o¿onym na dzia³ce nr 225/1 przy ulicy Targowej w Potêgowie,
2) osoby/podmioty prowadz¹ce handel nieprzetworzonymi produktami rolnym np. rybami, ziemniakami,
warzywami, owocami itp.
§5
1)
2)
3)
4)

Poz. 1709, 1710, 1711
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Ustaliæ op³atê administracyjn¹ za:
sporz¹dzenie testamentu przed Wójtem lub Sekretarzem Gminy w wysokoci  30,- z³,
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  130,- z³,
zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 100,- z³,
udzielenie na pimie informacji o podmiocie wpisanym
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie  10,- z³.
§6

Poboru podatku od nieruchomoci i zobowi¹zania pieniê¿nego dokonuj¹ so³tysi, którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10% zainkasowanych
kwot.
§7
Niniejsza uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta do stosowania indywidualnych ulg, zwolnieñ i umorzeñ na ogólnych zasadach.

§8
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy.
§9
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu wed³ug zasad
przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

1710
UCHWA£A Nr XXIX/223/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. 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, Nr 73, poz. 431, z
1991 r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40,
poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 113, poz.
732, Nr 121, poz. 770, Nr 88, poz. 554, z 1988 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 60, poz. 610) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ustawy z
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie gminy Potêgowo ustala siê liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 7.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

1711
UCHWA£A Nr XXX/180/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
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Poz. 1711, 1712, 1713

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91,
poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 7a 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, Nr 111,
poz. 1171) Rada Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 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 czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej  15,10 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  5,10 z³,
5) 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 wody i oczyszczania cieków  1% ich
wartoci,
6) od pozosta³ych 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 
0,55 z³,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym wykorzystywane na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,04 z³,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowniami wodnymi od 1 ha powierzchni  3,09 z³,
c) pozosta³ych 1 m2 powierzchni  0,08 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci mienia komunalnego bêd¹ce w zarz¹dzie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Malborku.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XX/119/2000 Rady Gminy w Malborku z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§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 Malbork
M. Idzikowski

1712
UCHWA£A Nr XXX/181/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia przeciêtnej ceny skupu ¿yta jako
podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2002 na
obszarze gminy Malbork.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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, Nr 89,
poz. 971) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z
1993 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Malborku uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê cenê skupu ¿yta, jako podstawê do naliczania podatku rolnego w 2002 r. kwot¹ 35,82 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

1713
UCHWA£A Nr XXX/182/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1713, 1714, 1715
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91,
poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 14 pkt 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, Nr 111, poz. 1171) Rada
Gminy w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów podlegaj¹cych opodatkowaniu  30,-z³ (za ka¿dego psa)
§2
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wszystkich so³ectw na terenie gminy.
§3
Termin p³atnoci podatku od posiadania psa ustala siê
do dnia 31 marca 2002 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XX/121/2000 Rady Gminy w Malborku z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
posiadania psa.
§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 Malbork
M. Idzikowski

1714
UCHWA£A Nr XXX/183/2001
Rady Gminy w Malborku
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91,

poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 18 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, Nr 111, poz. 1171) Rada Gminy
w Malborku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci dokonywane w Urzêdzie Gminy Malbork w zakresie wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, ustalaj¹c nastêpuj¹ce wysokoci:
1) od wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
114,-z³,
2) od zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  57,-z³.
§2
Op³atê okrelon¹ w § 1 nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu
Gminy Malbork równoczenie ze z³o¿eniem wniosku o
dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/125/2000 Rady Gminy w
Malborku z dnia 30 grudnia 2000 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

1715
UCHWA£A Nr XXIX/187/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52 poz. 268 z pó¿n.
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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. 734, Nr 106 poz. 679, z 1998r Nr 155 poz. 1014,
Nr 162 poz. 1126, z 2000r. 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 2001r. Nr 45, poz. 497) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim
Nr 35, poz. 573 z 2001 r. na obszarze Gminy Sadlinki do
kwoty 30,-z³ za 1 q.
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Poz. 1715, 1716
§2

Traci moc uchwa³a Nr XXI/136/00 Rady Gminy w Sadlinki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia ceny
skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Sadlinkach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

1716
UCHWA£A Nr XXIX/188/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 155,
poz.1014, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr
48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95,
poz.1041, Nr 91, poz. 1009, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
art. 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 i 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 i Nr 132 poz. 675 z 1995 r. Nr 147 poz. 715 z
1996r. Nr 149 poz. 704 i Nr 91 poz. 409 z 1997 r. Nr 5 poz.
24, Nr 123 poz. 780, Nr 121 poz. 770, Nr 107 poz. 689 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 oraz z 2000 r. Nr 88 poz. 983 Nr 95 poz.1041 i Nr 105
poz. 1115, Nr 122, poz.1315) Rada Gminy w Sadlinkach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Sadlinki:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,47 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 z wyj¹tkiem powierzchni wykorzystywanych na cele magazynowe 12,73 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) 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 zwi¹za-
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nych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej wykorzystywane na cele magazynowe 8,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci 2,95 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  2 % ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,
7) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3
i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na
cele rolnicze 0,04 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 0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty okrelone w § 1, bêd¹ce we w³adaniu:
a) jednostek OSP,
b) jednostek upowszechniania kultury,
c) s³u¿by zdrowia.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Sadlinki wykorzystywane na cele mieszkalne, budynki gospodarcze
wynajmowane przez najemców lokali mieszkalnych z
gruntami pod tymi budynkami.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
okrelone w § 1 pkt 5 zajête przez emerytów i rencistów
zamieszkuj¹cych samotnie lub tylko ze wspó³ma³¿onkiem,
wykorzystuj¹cych budynki na potrzeby w³asne, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Sadlinkach Nr XXI/
137/00 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Sadlinki.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ
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transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 2 ustawy przywo³anej w § 1, jak w za³¹czniku nr 2 do tej uchwa³y.

UCHWA£A Nr XXIX/189/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.

§3

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, 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 2001r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z 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, Nr 116 poz. 502, z 1991 r. Nr 21 poz.
86, Nr 94 poz. 467, z 1993r. Nr 121 poz. 540, z 1994r. Nr
123 poz. 600, Nr 132 poz. 675 z 1995r. Nr 147 poz. 715, z
1996 r. 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
143 poz. 956, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 146 poz. 954,
Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058, z 1999 r. Nr 96 poz.
1129 z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105
poz. 1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Sadlinkach
uchwala, co nastêpuje:

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 4 ustawy przywo³anej w § 1, jak w za³¹czniku nr 3 do tej uchwa³y.
§4
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 6 ustawy przywo³anej w § 1, jak w za³¹czniku nr 4 do tej uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXI/138/00 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 1, 3, 5 i 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych, jak w za³¹czniku nr 1 do tej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/189/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.

§2
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków

Stawki podatku od rodków transportowych,
wymienionych w art. 8 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
Stawki roczne (w z³otych)
Pojazdy
wyprodukowane
do 1992 r. w³¹cznie
Lp

1

1.

2.

Rodzaj rodka transportowego

2
Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
Ci¹gniki siod³owe i balastowe
przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton

bez
katalizatora
3

wyposa¿one
w
katalizator
4

Pojazdy
wyprodukowane
od 1993 r. do 1997 r.
w³¹cznie

Pojazdy
wyprodukowane
od 1998 r. do 2000 r.
w³¹cznie

bez
katalizatora

wyposa¿one w
katalizator

bez
katalizatora

wyposa¿one w
katalizator

bez
katalizatora

wyposa¿one w
katalizator

5

6

7

8

9

10

Pojazdy
wyprodukowane
od 2001 r.

550,650,750,-

540,640,740,-

540,640,740,-

530,630,730,-

530,630,730,-

520,620,720,-

520,620,720,-

510,610,710,-

700,800,-

690,790,-

690,790,-

680,780,-

680,780,-

670,770,-

670,770,-

660,760,-

3.

4.
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Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
b) powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton
Autobusy:
a) z liczb¹ miejsc do siedzenia
mniejsz¹ ni¿ 30
b) z liczb¹ miejsc do siedzenia równ¹
lub wiêksz¹ ni¿ 30

400,450,-

-

390,440,-

-

380,430,-

-

370,420,-

-

800,-

790,-

790,-

780,-

780,1.280,-

770,1,270,-

770,1.270,-

760,1.260,-

1.300,-

1.290,-

1.290,-

1.280,-

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y XXIX/189/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
Stawki podatku od rodków transportowych dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wymienionych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

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

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
dwie osie
930,970,1.000,1.050,trzy osie
930,950,970,1.000,1.100,1.200,cztery osie i wiêcej
1.000,1.100,1.200,1.450,1.500,-

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
970,1.080,1.100,1.150,950,1.000,1.100,1.200,1.400,1.400,1.200,1.300,1.450,2.150,2.150,-
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIX/189/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
Stawki podatku od rodków transportowych dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton wymienionych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

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

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Roczna stawka podatku (w z³otych )
o jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
dwie osie
900,1.000,1.300,1.500,trzy osie
1.100,1.500,-

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1.000,1.200,1.500,1.700,1.500,2.250,-

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXIX/189/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
Stawki podatku od rodków transportowych dla 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 wymienionych w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

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

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
jedna o
480,600,650,dwie osie
620,850,970,1.100,trzy osie
890,1.000,-

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
510,650,750,730,970,1.200,1.500,1.000,1.300,-
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UCHWA£A Nr XXIX/190/01
Rady Gminy w Sadlinkach
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek 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, 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) i art.
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i p³atach 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 1996r. 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 143 poz.
956, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 150
poz. 983, Nr 160 poz. 1058, z 1999 r. Nr 96 poz. 1129 z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105 poz.
1115, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy w Sadlinkach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy Sadlinki w wysokoci 30,-z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa.
§3
Poboru op³aty targowej za pokwitowaniem dokonuj¹
inkasenci upowa¿nieni przez Wójta Gminy.
§4
Wynagrodzenie dla inkasentów ustala siê w wysokoci 5% za pobór tej op³aty.
§5
Traci moc § 1 uchwa³y Nr XX/66/95 Rady Gminy w Sadlinkach z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie op³aty targowej i administracyjnej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sadlinki
B. Krzemieñ

1719
UCHWA£A Nr XXII/173/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy Tuchomie na rok 2002.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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 2001r. Nr 45, poz. 497) art. 8 i art.
10 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, Nr 111, poz. 1171) oraz w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 9 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz.
1315) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  550,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  650,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  800,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton  540,00 z³,
b) od 15 ton do 18 ton  633,00 z³,
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton  633,00 z³,
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony  670,00 z³,
c) od 23 ton do 26 ton  1.492,00 z³,
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton  578,00 z³,
b) od 27 ton do 32 ton  1.432,00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
 1.500,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.000,00 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  160,00 z³.
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ i
liczbê osi z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1719, 1720
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1) pojazdy jednoosiowe:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton  290,00 z³,
b) od 25 ton do 28 ton  300,00 z³,
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton  300,00 z³,
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony  450,00 z³,
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton  736,00 z³,
d) od 38 ton do 44 ton  995,00 z³,
3) pojazdy trzyosiowe:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton  586,00 z³,
b) od 38 ton do 44 ton  816,00 z³.
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770,00 z³.
8. Dla pojazdów o których mowa w pkt 2,4,6 wyposa¿onych w zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równowa¿ne stawka podatku od rodków transportowych
wynosi 95% kwot o których mowa w tych punktach
uchwa³y.
Kwotê podatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w
górê.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy jednostek organizacyjnych gminy w wysokoci
100% w zwi¹zku z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoci¹
statutow¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

1720
UCHWA£A Nr XXII/174/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek i op³at lokalnych
na terenie Gminy Tuchomie 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, 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 2001r. Nr 45, poz. 497) art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 19 pkt 1 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, Nr 111,
poz. 1171) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatkach lokalnych (Dz. U. Nr 125,
poz. 1375) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Ustala siê stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) a  od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej za 1 m2 0,41 z³,
b  od budynków letniskowych za 1 m2 0,49 z³.
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
12,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,84 z³ za m2,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) bêd¹cych w³asnoci¹ lub w u¿ytkowaniu emerytów i rencistów, 2,81 z³ za m2 powierzchni,
b) zajêtych na cele rekreacyjne 5,62 z³ za m2,
c) od pozosta³ych 5,00 z³ za m2,
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania
cieków 1% ich wartoci,
7) od 1m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,50 z³ za 1 m2,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami 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 póñ. zm.) 0,06 z³
od 1 m2 powierzchni,
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
Ustala siê obowi¹zek podatkowy od posiadania psów
w nastêpuj¹cy sposób:
1) od posiadania jednego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 23,00 z³, a drugiego i ka¿dego nastêpnego
podlegaj¹cego opodatkowaniu 30,00 z³,
2) termin p³atnoci podatku od posiadania psów ustala siê do 15 maja bez wezwania.
§3
1. Ustala siê stawkê op³aty targowej:
a) dzienna stawka wynosi 20,00 z³. bez wzglêdu na rodzaj handlu,
b) miesiêczna stawka wynosi 100,00 z³ bez wzglêdu na
rodzaj handlu.
2. Ustala siê op³atê administracyjn¹:
a) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 40,00 z³,
b) od zmiany wpisu w tej dzia³alnoci 20,00 z³.
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3. Op³atê administracyjn¹, o której mowa w ust. 2 wp³aca siê do kasy Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy a jego kopiê do³¹cza siê do wniosku
o dokonanie lub zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
4. Zwalnia siê od dokonania wp³aty op³aty administracyjnej, o której mowa w pkt 2 osoby dokonuj¹ce zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w
zwi¹zku z nadaniem nazw ulic w danej miejscowoci
na terenie gminy Tuchomie.
§4
Wprowadza siê dodatkowe zwolnienia od podatku
ustalonego:
1. Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa
podlegaj¹cego opodatkowaniu dla podmiotów gospodarczych op³acaj¹cych podatek od nieruchomoci ujêty w § 1 ust.1 pkt 2.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci w wysokoci 100%:
 Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tuchomiu,
 Gminny Orodek Kultury w Tuchomiu,
 Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Tuchomie,
 OSP na terenie gminy Tuchomie,
 Oczyszczalnie cieków na terenie gminy,
 Sieci wodoci¹gowe wybudowane w okresie ostatnich 6-ciu lat.
§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
M. Rudnik

1721
UCHWA£A Nr XXII/175/2001
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu 1 q ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Tuchomie w 2002 r.
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, Nr 111, poz. 1171)
Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y roku 2001 (M.P. Nr 35, poz. 573) z kwoty 37,19
za 1 q do kwoty 25,00 z³ za 1 q.
§2
Cenê skupu wymienion¹ w paragrafie 1 niniejszej
uchwa³y przyjmuje siê jako podstawê do obliczania podatku rolnego za ca³y 2002 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Tuchomiu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Rudnik

1722
UCHWA£A Nr XXXII/220/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych.
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 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 5, art. 7 ust. 2,
art. 14, art. 19 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, Nr 111, poz. 1171)
Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,93 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) od gruntów pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) od u¿ytków rolnych nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
e) od budowli  2% ich wartoci,
f) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od
1 ha powierzchni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1722, 1723
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§2

§6

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna
ni¿ rolnicza lub lena w wysokoci:
a) od budynków lub ich czêci z wyj¹tkiem przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne  15,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od gruntów z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ od 1m2
powierzchni,
d) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ust. 4-6.

Traci moc uchwa³a nr XXIV/155/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od
posiadania psów oraz op³at lokalnych.

§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) jednostki bud¿etowe i zak³ady bud¿etowe od nieruchomoci wykorzystywanych na potrzeby ich statutowej
dzia³alnoci z wyj¹tkiem pomieszczeñ i gruntów zajêtych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
b) urz¹dzenia oraz obiekty wodno-kanalizacyjne wykorzystywane w celu realizacji zadañ statutowych gminy.
§4
1. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w gminie Luzino nastêpuj¹co:
a) 26,00 z³ z tytu³u posiadania jednego psa,
b) 26,00 z³ z tytu³u równoczesnego posiadania drugiego i ka¿dego nastêpnego psa.
2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie,w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty jego
nabycia, jeli podatku nie op³aci poprzedni posiadacz
psa.
3. Podatek za psa nabytego po dniu 30 czerwca danego
roku wp³aca siê w po³owie ustalonej w ust.1 i 2 wysokoci jeli nie op³aci³ go poprzedni w³aciciel.
4. Podatek uiszcza siê u so³tysów wsi gminnych i w Banku Spó³dzielczym w Krokowej (Luzino na konto Urzêdu Gminy).
§5
1)
2)
3)

4.
5.
6.

Ustala siê op³atê administracyjn¹:
za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy
w wysokoci  60,00 z³;
za sporz¹dzenie testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy w wysokoci  90,00 z³;
za sporz¹dzenie dwóch odrêbnych testamentów (na
probê ma³¿onków), tego samego dnia:
a) za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy w wysokoci  75,00 z³;
b) za sporz¹dzenie testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy w wysokoci  105,00 z³.
Op³atê za sporz¹dzenie testamentu uiszcza ka¿dorazowo, osoba ¿¹daj¹ca sporz¹dzenia takiego testamentu,
przy zg³aszaniu tego ¿¹dania.
Op³atê administracyjn¹ za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 110,00 z³, od zmiany
tego wpisu  55,00 z³.
Op³atê administracyjn¹ okrelon¹ w ust. 1, 2, 3, 5 uiszcza siê gotówk¹ p³atn¹ w Banku Spó³dzielczym Krokowa o/Luzino na konto Urzêdu Gminy.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Luzino.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

1723
UCHWA£A Nr XXXII/221/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego 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, 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 2001r. Nr 45, poz. 497) i art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada
Gminy Luzino uchwala,co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 roku 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 z dnia 18
padziernika 2001 r. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ za 1 q do kwoty 28,18 z³.
§2
Obni¿ona rednia cena skupu ¿yta ustalona w § 1 stanowi podstawê naliczenia podatku rolnego na 2002 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/156/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2001
rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXII/222/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.

6)

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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 2001r. Nr 45, poz. 497) z dnia 5
grudnia 2001 r. 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, Nr 111, poz. 1171) Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:

7)

8)

9)

§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 400 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 600 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton 800 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: 1100 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton 1600 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: 1100 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29
ton: 1600 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton: 2150 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 400 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 600 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 800 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:

10)
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton: 1600 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
1700 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton: 2210 z³,
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton 200 z³,
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
750 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton: 850 z³,
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
300 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 500 z³,
 o liczbie osi  dwie 1120 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1480 z³,
 o liczbie osi  trzy 1110 z³,
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 1000 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc: 1200 z³.
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie 450 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 650 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton 850 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 450 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 650 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 850 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 250 z³,
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d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 1050 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1250 z³,
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 350 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 550 z³,
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton 750 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton 350 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 550 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 750 z³,
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 950 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1150 z³.

§1
Ustala siê stawkê za 1 m3 na obszarze Gminy Luzino:
1) za pobór wody z wodoci¹gu wiejskiego w kwocie 1,59 z³
za 1 m3 + podatek Vat.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a nr XXIV/159/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³aty
za wodê pobieran¹ z wodoci¹gów zbiorowego zaopatrzenia w wodê na obszarze gminy Luzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

§3

1726

Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i
stanowi¹ce ich w³asnoæ.

UCHWA£A Nr XXXII/224/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

1725

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

UCHWA£A Nr XXXII/223/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty za wodê z wodoci¹gów zbiorowego zaopatrzenia w wodê na obszarze gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, Nr 111,
poz. 1171) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43
z pón. zm.) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia op³aty za cieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do
punktu zrzutu cieków w oczyszczalni cieków w Luzinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, Nr 111,
poz. 1171) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Gminy Luzino uchwala,
co nastêpuje:
§1
m3 cieków

komunalnych z tereUstala siê stawkê za 1
nu Gminy Luzino zrzuconych do:
1) sieci kanalizacyjnej w wysokoci 2,34 z³ za 1 m3 +
podatek Vat,
2) punktu zrzutu cieków w oczyszczalni cieków w wysokoci 1,17 z³ za 1 m3 + podatek Vat.
§2
Iloæ odprowadzonych cieków bezporednio do kanalizacji okrela siê na podstawie odczytu przyrz¹du pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równ¹ iloci
pobranej wody z publicznych, w³asnych i innych róde³
wody.
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a XXIVI/160/2000 z dnia 20 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia op³aty za cieki z terenu Gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do
punktu zrzutu cieków w oczyszczalni cieków w Luzinie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki

Dziennik Urzêdowy
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2. Je¿eli w³aciciel nieruchomoci zg³osi do ponownego
plombowania wodomierz to op³ata wyniesie 15,00 z³
+ podatek Vat.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
§4
Traci moc uchwa³a XV/119/2000 Rady Gminy z dnia 24
marca 2000 roku w sprawie okrelania zasad naliczania
op³at za pod³¹czeniebudynku do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
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UCHWA£A Nr XXXII/225/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelania zasad naliczania op³at za pod³¹czenie budynku do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Luzino.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 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 2001r. 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 z
pón. zm.) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W przypadku powierzenia gminie przez w³aciciela nieruchomoci wykonania odcinka sieci lub przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego do jego budynku z dostarczon¹ przez niego dokumentacj¹ techniczn¹ i pozwoleniem na budowê dokonuje on op³aty, na której
wysokoæ sk³ada siê:
a) op³ata za pod³¹czenie do sieci,
b) op³ata za wykonanie przy³¹cza przez wykonawcê wybranego zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
c) pomiar geodezyjny powykonawczy,
d) op³ata za odbiór przy³¹cza,
2. Wysokoæ op³aty o której mowa w punkcie 1 ustala
Zarz¹d Gminy oddzielnie dla ka¿dego zadania. Op³ata
nie mo¿e myæ ni¿sza ni¿ rzeczywisty koszt ca³kowity
wykonania przy³¹cza.
§2
1. Ustala siê op³atê za dokonanie odbioru przy³¹cza w
wysokoci 25,00 z³ + podatek Vat. W przypadku nie
odebrania przy³¹cza z powodu usterek technicznych,
braku wymaganych dokumentów lub niezgodnoci z
projektem i warunkami technicznymi odbiór mo¿e nast¹piæ po uzupe³nieniu braków i dokonaniu nowej op³aty za odbiór przy³¹cza.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXII/226/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty sta³ej za pobyt dzieci w
Przedszkolu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123,
poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz.
679, z 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 2001r. Nr
45, poz. 497) oraz w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 95,
poz. 425 z pón. zm.) Rada Gminy Luzino uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê miesiêczn¹ op³atê za Przedszkole w Luzinie:
 od jednego dziecka w wysokoci  135,00 z³;
 od drugiego dziecka z tej samej rodziny  60% wy¿ej wymienionej kwoty;
 od trzeciego dziecka z tej samej rodziny  30% wy¿ej wymienionej kwoty.
2. Rodzic wychowuj¹cy samotnie dziecko nie pobieraj¹cy alimentów b¹d renty rodzinnej p³aci 50% op³aty
wymienionej w ust. 1.
3. Kwota okrelona w ust. 1 jest niezale¿na od kosztów
wy¿ywienia, ustalonych przez Dyrekcjê Przedszkola na
podstawie rachunku ekonomicznego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/161/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia op³aty
za pobyt dzieci w Przedszkolu.
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Sirocki
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UCHWA£A Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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 2001r. Nr 45, poz. 497) oraz art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. w 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, Nr 111, poz. 1171) wraz z póniejszymi zmianami, Rada Gminy w Karsinie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1
do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3 do niniejszej
uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równa 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) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 T DO PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
Do 9 w³¹cznie
powy¿ej 9
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r. Wyprodukowane po 1990 r.
600
550
800
750
1000
950

 3015 

Poz. 1729

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

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

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

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
Inne systemy
zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1150
1250
1200
1300
1450
1500
1500
1550
Trzy osie
1450
1500
1510
1520
1520
1530
1530
1600
1950
1970
1970
2000
Cztery osie i wiêcej
1550
1600
1900
1950
1940
1960
1970
2124
1970
2124
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥
LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 I PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r. Wyprodukowane po 1990 r.
1000
900
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

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

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

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia
lub uznanym za równowa¿ne
osi jezdnych
Dwie osie
1500
1520
1520
1600
1600
1700
1700
1750

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1729
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Trzy osie

36
40

40
44

1800
1950

1900
2210
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJZADEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ 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 z³otych)
Wyprodukowane do 1990 r.
600

Wyprodukowane po 1990 r.
500
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ 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 z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Jedna o
350
400
350
400
400
450
Dwie osie
400
420
550
750
750
1118
995
1472
Trzy osie
700
816
820
1100
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXXV/256/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Liczba miejsc
mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30
-

30

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
1400
1380
1500
1500
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Poz. 1730, 1731

1730
UCHWA£A Nr XXXV/257/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany odp³atnoci za wodê pobieran¹ z wodoci¹gów wiejskich oraz odprowadzania cieków do sieci zbiorowej na terenie Gminy Karsin.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy
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 2001r. Nr 45, poz. 497)), § 3 i § 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków (Dz. U. z 1996 r. Nr 151 poz. 716 z pón. zm.), Rada
Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki za 1 m3:
1) pobieranej wody z wodoci¹gów wiejskich bêd¹cych
w³asnoci¹ Gminy Karsin w wysokoci 1,60 z³ (s³ownie: jeden z³oty szeædziesi¹t groszy) + VAT,
2) odprowadzanych cieków do kanalizacji zbiorowej bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy w wysokoci 2,00 z³ (s³ownie: dwa z³ote) + VAT.
§2
Termin p³atnoci up³ywa 14 dnia od daty wystawienia
rachunku.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/210/2001 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany odp³atnoci za wodê pobran¹ z wodoci¹gów wiejskich oraz
odprowadzania cieków do sieci zbiorowej na terenie
gminy Karsin.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Karsin
M. Labon

1731
UCHWA£A Nr VII/48/01
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 10, ust. 1 i 2 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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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, Nr 111,
poz. 1171) oraz art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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 2001r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na rok 2002 w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.000 z³,
c) powy¿ej 9 ton  1.200 z³.
2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2.290 z³.
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton  1.400 z³.
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.770 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.290 z³.
5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  1.200 z³.
6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie 1.400 z³,
b) powy¿ej 36 ton 1.770 z.
7. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.770 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VIII/45/00 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1732, 1733
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1732
UCHWA£A Nr VII/49/01
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
na 2002 rok.
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, 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, Nr 111,
poz. 1171), w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 106, poz. 679, z 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 2001r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Starym
Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej: 0,46 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicz¹ lub len¹, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej:
14,00 z³.
3. Od powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni: 7,84 z³.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej: 5,29 z³
5. Od budowli  2 % ich wartoci.
6. Od budowli wykorzystywanych bezporednio do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów ciep³a, paliw i wody od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania
cieków 1% ich wartoci na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku.
W przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych
 ich wartoæ z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub len¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2
powierzchni: 0,58 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od 1 m2 powierzchni: 0,04 z³,
c) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:
3,28 z³,
d) od pozosta³ych gruntów od 1 m2 powierzchni: 0,09 z³.
§2
Obni¿a siê stawkê podatku od nieruchomoci wymienionych w § 1 pkt. 4 bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów, samoistnych posiadaczy i u¿ytkowników do kwoty
2,81 z³ za m2 powierzchni u¿ytkowej.
§3
Traci moc uchwa³a nr VIII/47/2001 z dnia 19 grudnia
2000 r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

1733
UCHWA£A Nr VII/50/01
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta jako podstawy naliczenia podatku rolnego 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, 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón.
zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 roku okrelon¹ w komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 roku w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za III kwarta³y 2001r. (M. P. Nr 35 poz. 573) obni¿a siê z kwoty 37,19
z³ za 1q na kwotê 33,50 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Dzierzgoñ.
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Poz. 1733, 1734, 1735
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2002 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr VIII/46/2000 z dnia 19 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia ceny ¿yta jako podstawy do
naliczenia podatku rolnego na 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

1734
UCHWA£A Nr VII/51/01
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów, terminów p³atnoci i sposobów jego poboru 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, 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 2001r. Nr 45, poz. 497) i art 13 i
14 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, Nr 111, poz. 1171) Rada Gminy
w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w wysokoci:
1. Od pierwszego i nastêpnego psa 25,00 z³otych.
2. Obowi¹zek ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych psy.
§2
Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych nie pobiera siê podatku:
1. Z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla
osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych).
2. Od osób powy¿ej 70 lat prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe.
3. Z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych  po dwa psy na ka¿de gospodarstwo.
§3
Podatku nie pobiera siê z tytu³u posiadania psów przez

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dozorców mienia i stró¿ów nocnych do 2 posiadanych
psów w³¹cznie.
§4
Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie
do dnia 30 czerwca 2002 r. w kasie Urzêdu Gminy b¹d
na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w
Suszu O/Stary Dzierzgoñ.
§5
W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y uiciæ w ci¹gu 14 dni od daty powstania obowi¹zku
podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy podatku rocznego, w kasie Urzêdu Gminy w Starym Dzierzgoniu.
§6
Traci moc uchwa³a Nr VIII/49/00 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

1735
UCHWA£A Nr VII/52/01
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 i 19 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach (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, Nr 111,
poz. 1171), w zwi¹zku z art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1990 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178 z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 i 1194),
Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wysokoæ op³aty administracyjnej za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) od sporz¹dzenia testamentu w siedzibie Urzêdzie
Gminy przez z³o¿enia owiadczenia woli wobec
Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy: 120,00 z³,
2) od sporz¹dzenia testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy w sposób wskazany w pkt 1: 150,00 z³,
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3) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej: 120,00 z³,
4) od dokonania zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej: 50,00 z³.
§2
Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy przed dokonaniem czynnoci urzêdowych.
§3
Traci moc uchwa³a Nr IX /56/00 z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stary Dzierzgoñ.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Steinborn

1736
UCHWA£A Nr XXVIII/155/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.

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
12,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od pozosta³ych budynków lub ich czêci,
a) od gara¿y 3,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków zajêtych na obrót kwalifikowanym materia³em siewnym 4,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytarzania 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% wartoci,
6) od pozosta³ych budowli 2% wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,45 z³,
b) pozosta³ych 0,05 z³,
8) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne 2,90 z³,
9) od 1 m2 powierzchni gruntów bêd¹cych u¿ytkami
rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze 0,03 z³.
§2

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i
art. 19 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, Nr 111, poz. 1171), art. 18 ust. 2
pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, z 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. 88a ust. 3 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r.  Prawo o dzia³alnoci gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr
114, poz. 1193) oraz § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê co nastêpuje:

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce mienie komunalne gminy lub s³u¿¹ce dzia³alnoci, której obowi¹zek podatkowy
ci¹¿y na gminie.

§1

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/108/2000 Rady Gminy w
Skórczu z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych.
§6

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,35 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§3
Zwalnia siê mieszkañców gminy Skórcz z podatku od
posiadania psów.
§4
1. Ustala siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za:
a) przeprowadzenie przez pracownika Urzêdu Gminy
w Skórczu oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie z ewentualnymi pomiarami na ¿¹danie strony w kwocie
94,00 z³,
b) wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30,00 z³,
c) od dokonania wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 60,00 z³,
d) od zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie 30,00 z³.
2. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej
jest wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w
pkt 1.
3) Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Banku Spó³dzielczego w Skórczu.
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

1737
UCHWA£A Nr XXVIII/156/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa do obliczania podatku rolnego za 2002 r. na
obszarze Gminy Skórcz.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr
43, poz. 272, Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz.
681 oraz z 2001 r. Nr 81 poz. 875) art. 18 ust. 2 pkt. 8,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 486, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775 z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz Komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12
padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35,
poz. 573) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê o 10 % redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na
podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (MP. Nr 35 poz. 573) przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2002 r. z kwoty 37,19
z³ za 1 q do kwoty 33,47 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

1738
UCHWA£A Nr XXVIII/157/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 mar-
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ca 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, 734, Nr 106, 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 Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
300,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
510,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
680,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.100,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.100,00 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
1.500,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.290,00 z³
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego 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
300,00 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
500,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
700,00 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.250,00 z³
5) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada 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 i poni¿ej 12 ton 200,00 z³,
6) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
300,00 z³
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
500,00 z³
 o liczbie osi  dwie
1.200,00 z³
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.200,00 z³
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê i
okrela siê w wysokoci:
a) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
330,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
560,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
750,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
330,00 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
550,00 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
770,00 z³
c) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.100,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.650,00 z³
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
270,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
460,00 z³
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
610,00 z³
b) od ci¹gnika siod³owego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
270,00 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
450,00 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
630,00 z³
c) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
900,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.350,00 z³
§3
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych,
poza przypadkami okrelonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, autobusy nale¿¹ce do jednostek bud¿etowych Gminy Skórcz.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

1739
UCHWA£A Nr XXVIII/158/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê i wprowadzanie cieków na obszarze Gminy Skórcz.
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.) art. 7 ust. 1 pkt 3 i 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 123,
poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, 734, Nr 106, 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) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:
§1
m3

wody pobieranej z wodoci¹gów
Ustala siê cenê 1
gminnych na obszarze Gminy Skórcz:
 w wysokoci 1,40 z³otych + obowi¹zuj¹cy podatek
VAT.
§2
1. Iloæ pobieranej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierza.
2. W razie braku wodomierza sposób ustalania zu¿ycia
wody okrela umowa.
§3
Ustala siê stawkê za 1 m3 cieków wprawadzanych do
zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na obszarze Gminy
Skórcz w wysokoci 1,40 z³otych + obowi¹zuj¹cy podatek VAT"
§4
1. Iloæ wprowadzanych cieków okrela siê jako równ¹
iloæ pobranej wody z publicznych, w³asnych i innych
róde³ wody.
2. Iloæ dowo¿onych cieków okrela siê na podstawie
dokonanego zrzutu w wyznaczonym punkcie.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/110/2000 Rady Gminy w
Skórczu z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
ceny 1 m3 wody dostarczanej z wodoci¹gów gminnych
na obszarze Gminy Skórcz.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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§7

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do op³at nale¿nych za rok
2002.

Ustala siê na terenie gminy Skórcz liczbê 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 w iloci 25 punktów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski

1740
UCHWA£A Nr XXVIII/159/2001
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1984r. Nr 34,
poz. 184 z 1987 r. Nr 33, poz. 180 z 1989r. Nr 35, poz. 192
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431 z 1991 r. Nr 73,
poz. 321, Nr 94, poz. 419 z 1993r. Nr 40, poz. 184 z 1996 r.
Nr 127, poz. 593 z 1997r. 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,Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 60, poz.
610) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

§2
Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XII/81/93 Rady Gminy w Skórczu z dnia 17
sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
2) uchwa³a Nr III/15/98 Rady Gminy w Skórczu z dnia 30
listopada 1998r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonym do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Batkowski
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