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1741
UCHWA£A Nr XXX/167/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
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, 10 i 11 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach 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 Wicku uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci po 0,47 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ 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 po
14,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym po 7,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci po 5,62 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od budynków letniskowych bêd¹cych w³asnoci¹ osób
fizycznych nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
wykorzystywanych na potrzeby w³asne w³aciciela po
5,62 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budynków gospodarczych bêd¹cych w³asnoci¹
osób fizycznych po 3,17 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi po 0,60 z³ od 1 m2
powierzchni.
8. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
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, z 1994 r. Nr 1, poz. 3
i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na
cele rolnicze po 0,05 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych po 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych po 0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz
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1742
CHWA£A Nr XXX/168/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
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, 6, 7 i 7a ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach 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 Wicku uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych, z zastrze¿eniem § 2, obowi¹zuj¹ce na
terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton  2.124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
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  1.200,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
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  1.678,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.207,00 z³,
5) od przyczepy lub 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)  1.000,00 z³,
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
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a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.118,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  1.472,00 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  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³.
§2
Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych
wyprodukowanych w roku 2000 i póniej lub wyposa¿onych w katalizator w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
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  1.100,00 z³,
3) od przyczepy lub 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)  900,00 z³,
4) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  900,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.300,00 z³.
§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 w Wicku
J. Woronowicz

1743
UCHWA£A Nr XXX/169/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(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. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
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z pón. zm.) Rada Gminy w Wicku uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35 poz. 573) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³. za 1q do kwoty 34,00 z³. za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹di Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego za 2002
rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

1744
UCHWA£A Nr XXX/170/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych w 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
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. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach 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 Wicku uchwala nastêpuj¹ce
zwolnienia w podatku os rodków transportowych:
§1
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
 rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do
akcji ratowniczych, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku,

po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

1745
UCHWA£A Nr XXX/171/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psa na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 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
Wicku uchwala, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa przez
osoby fizyczne zamieszka³e na terenie Gminy.
§2
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa w nastêpuj¹cej wysokoci:
 od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
20,00 z³.
§3
1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
30 czerwca danego roku lub w ci¹gu dwóch tygodni
od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
3. Do poboru podatku zobowi¹zuje siê so³tysów.
4. Za pobór podatku od psów inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz
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1746

1747

UCHWA£A Nr XXX/172/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXX/173/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej w roku 2002 od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie miejscowoci Nowêcin i ¯arnowska.

w sprawie okrelenia wysokoci op³aty targowej na terenie Gminy Wicko na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985,
Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) art. 17 i 19 pkt 1b, 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, 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 Wicku uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. W miejscowociach Nowêcin i ¯arnowska pobieraæ siê
bêdzie op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych.
2. Zwalnia siê z op³aty miejscowej mieszkañców gminy
Wicko.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu:
a) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê po 0,65 z³,
b) od pozosta³ych osób po 1,30 z³.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
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. 15, 16 i 19 pkt 1a, 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) Rada Gminy w Wicku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w wysokoci 25,00 z³. za
ka¿dy dzieñ.
§2
1. Do poboru op³aty targowej upowa¿nia siê so³tysów
oraz inne osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia.
2. Op³atê targow¹ mo¿na uiszczaæ bezporednio w kasie
Urzêdu Gminy lub u so³tysa.
3. Inkasentom op³aty targowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§3

§3
1. Do poboru op³aty miejscowej zobowi¹zuje siê:
a) so³tysów,
b) kierowników orodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadz¹ce wynajem pokoi gocinnych, domków letniskowych i pól namiotowych,
d) inne osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. Op³atê nale¿y uiciæ u inkasenta w dniu przybycia.
3. Za inkaso op³aty miejscowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

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 w Wicku
J. Woronowicz

1748
UCHWA£A Nr XXX/174/2001
Rady Gminy w Wicku
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci w
2002 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
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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. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 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 uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia
w podatku od nieruchomoci.
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) grunty i budynki przeznaczone na wietlice wiejskie,
sportu, kultury i rekreacji, stra¿y po¿arnych, s³u¿by
zdrowia bêd¹ce w³asnoci¹ gminy lub przejête przez
gminê w formie u¿yczenia,
b) budynki mieszkalne i gospodarcze bêd¹ce w³asnoci¹ gminy a oddane w u¿ytkowanie osobom fizycznym na podstawie umowy najmu lub dzier¿awy 
zwolnienie nie dotyczy budynków wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ
rolnicza lub lena.
c) budynki gospodarcze nieu¿ytkowane po by³ych indywidualnych gospodarstwach rolnych bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów w wieku powy¿ej 60
lat, zamieszkuj¹cych samodzielnie  zwolnienie nie
dotyczy budynków wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena.
Wskazany wiek dotyczy obojga ma³¿onków.
d) budowle stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

1749
UCHWA£A Nr XXX/178/2001
Rady Gminy Wicko
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³a-

niu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
oraz art. 40 ust. 1 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) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie gminy Wicko liczbê 35 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Wicko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wicku
J. Woronowicz

1750
UCHWA£A Nr 165/XLIX/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 30 listopada 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 162/XLVIII/2001 z dnia 24 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia stawek i op³at lokalnych w 2002 roku.
Na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 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 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. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 oraz 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 2001r. Nr 45, poz. 497) Rada
Gminy w Trzebielinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmieniæ treæ § 1 ust. 1 Uchwa³y Nr 162/XLVIII/2001 z
dnia 24 padziernika 2001r. w sprawie ustalenia stawek i op³at lokalnych w 2002 r. poprzez wykrelenie w
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ca³oci pkt e oraz poprzez nadanie pkt f do j oznaczenia odpowiednio punktami e do i.
2. Zmieniæ treæ § 1 ust. 2 poprzez nadanie mu nastêpuj¹cego brzmienia:
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle
stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Trzebielino.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na zasadach
przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1751
UCHWA£A Nr 224/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 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 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 Miejska
w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta £eby w roku
2002:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,40 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  14,00 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lifikowanym materia³em siewnym  6,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,00 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
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 gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,50 z³ od 1 m2
powierzchni,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), wykorzystywanych na cele rolnicze  0,03 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  1,63 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w £ebie: Nr 156/
XXVI/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych
na terenie miasta £eby w 2001 r., Nr 182/XXVIII/2001 z
dnia 23 lutego 2001 r. i Nr 193/XXX/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 156/XXVI/2000
z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta £eby w 2001 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1752
UCHWA£A Nr 225/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie 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,
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. 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
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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 Miejska
w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki pozosta³e lub ich czêci, zajête na sk³ady opa³u i ubikacje zwi¹zane z funkcjonowaniem mieszkañ,
2) budynki, budowle i grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy,
nie obci¹¿one prawami osób trzecich,
3) grunty w zarz¹dzie Urzêdu Morskiego, stanowi¹ce obszar pasa technicznego/pla¿a, wydmy/, za wyj¹tkiem
gruntów, na których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza,
4) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie miejskich jednostek organizacyjnych dotowanych z bud¿etu miasta.
5) czêci budynków mieszkalnych zajête na przedszkola
niepubliczne,
6) budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzenia i oczyszczania cieków oraz grunty zajête na przepompownie i
oczyszczalniê cieków.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1753
UCHWA£A Nr 226/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych na terenie miasta £eby w roku 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. 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) oraz rozporz¹dzenia
Nr 4/91 Wojewody S³upskiego w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera
siê op³atê miejscow¹, ujêtego w wykazie aktów prawa
miejscowego obowi¹zuj¹cych w woj. pomorskim (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 22, poz. 70) Rada Miejska
w £ebie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w £ebie w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych:
a) w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia  w wysokoci
1,20 z³,
b) w pozosta³ym okresie  w wysokoci 0,50 z³.
§2
Ustalon¹ w § 1 op³atê miejscow¹ pobieran¹ od dzieci,
m³odzie¿y ucz¹cej siê, emerytów, rencistów i ¿o³nierzy
odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ obni¿a siê o
50%.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa. Inkasentami s¹ w³aciciele, posiadacze, u¿ytkownicy b¹d kierownicy domów wczasowych, wypoczynkowych, wycieczkowych, hoteli, pensjonatów, pokoi
gocinnych, kempingów, strze¿onych pól biwakowych
lub innych podobnych zak³adów, w których przebywaj¹
wymienione w § 1 osoby.
2. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do obliczania i poboru op³aty miejscowej od osób przebywaj¹cych w wymienionych w punkcie 1 obiektach, na drukach kwitariuszy
przychodowych K-103, pobieranych w Ref. Finansowym Urzêdu Miejskiego w £ebie.
3. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.
4. Rozliczenie z zainkasowanych kwot nastêpuje w terminie do dnia 30-go ka¿dego miesi¹ca.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 160/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
zasad ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych na terenie miasta £eby w roku
2001.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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§8

UCHWA£A Nr 227/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

Traci moc Uchwa³a Nr 159/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek i terminów p³atnoci podatku od posiadania psów na obszarze miasta £eby w roku 2001.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek i terminów p³atnoci podatku od posiadania psów na obszarze miasta
£eby w roku 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 2001 r. Nr 45, poz. 497), 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 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 Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
na terenie miasta £eby w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
 28,00 z³,
2) od ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu  14,00 z³.
§2
Od hodowli psów rasowych ustala siê podatek w wysokoci 6,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1 i 2, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa
po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4
Podatkowi od posiadania psów nie podlegaj¹ szczeniêta w wieku do 3  ch miesiêcy.
§5
Podatku nie pobiera siê z tytu³u posiadania psów przez
dozorców nocnych.
§6
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania, w terminie
do dnia 30 czerwca roku podatkowego, lub w ci¹gu 14
dni od wejcia w posiadanie psa.
§7
W sprawie wymiaru i poboru podatku wprowadzonego niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej.

§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1755
UCHWA£A Nr 228/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru, terminów p³atnoci oraz wysokoci stawek op³aty targowej,
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 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 2001 r. Nr 45, poz. 497), 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 Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej pobieranej
od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, gdzie prowadzony jest
handel z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
samochodów itp., w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y:
a) artyku³ów rolnych i owoców runa lenego  z rêki,
kosza, wiadra  5,00 z³ od ka¿dego punktu handlowego,
b) w pozosta³ych przypadkach  40,00 z³ od ka¿dego punktu handlowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1755, 1756
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§2

§1

Zwalnia siê od op³aty targowej osoby prowadz¹ce handel w budynkach w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z 1991 r. z pón. zm.).

1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  500,-z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  750,-z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  820,-z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
masie ca³kowitej:
a) od 12 ton do poni¿ej 26 ton  1.400,-z³,
b) od 26 ton do poni¿ej 29 ton  1.500,-z³,
c) równej i wy¿szej ni¿ 29 ton  2.124,-z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton  1.000,-z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton  1.100,-z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.200,-z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.678,-z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.207,-z³,
5) od przyczep i naczep, 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) 
300,-z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 28 ton  486,-z³,
b) od 28 ton do poni¿ej 33 ton  736,-z³,
c) od 33 ton do 36 ton w³¹cznie  1.118,-z³,
d) powy¿ej 36 ton  1.472,-z³,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  700,-z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.450,-z³.
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego rodka transportowego obowi¹zuj¹ niezale¿nie od iloci osi i sposobu ich zawieszenia. Wymienione stawki nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1,
2 i 3 do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla 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)  450,-z³,
 lit. b)  650,-z³,
 lit. c)  720,-z³,

§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Inkasentami s¹ osoby fizyczne, z którymi Zarz¹d Miasta
zawrze umowy inkasa. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanych kwot.
§4
Op³ata targowa p³atna jest codziennie w dniach prowadzenia sprzeda¿y okrelonej w § 1. Inkasent zobowi¹zany jest rozliczyæ siê z pobranych kwot op³aty targowej
w terminie do 15-go i 30-go dnia ka¿dego miesi¹ca.
§5
Traci moc uchwa³a Nr 158/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
stawek op³aty targowej, obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2001.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1756
UCHWA£A Nr 229/XXXVI/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych, obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta £eby w roku 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 2001 r. Nr 45, poz. 497), 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 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 Miejska
w £ebie uchwala, co nastêpuje:
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b) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 3:
lit. a)  900,-z³,
lit. b)  1.000,-z³,
lit. c)  1.100,-z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5  250,-z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 7:
lit. a)  650,-z³,
lit. b)  1.400,-z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 157/XXVI/2000 Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych,
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta £eby w roku 2001.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak

1757
UCHWA£A Nr XXXVII/560/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnienia mieszkañców gminy z podatku od posiadania psów w roku podatkowym 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 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) w zwi¹zku z brzmieniem art. 5 ust. 1 i ust. 2, art.
7, ust. 2, art. 7a, art. 14 pkt 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. 1197) a tak¿e w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ (z zastrze¿eniem § 2):
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przedzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne,oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,83 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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/w tym od
gara¿y wolnostoj¹cych  5,62 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków letniskowych  5,62 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  0,60 z³
od 1 m2 powierzchni,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (tj.
Dz. U. z 1993 r. Nr94, poz. 431 z pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. W przypadku oddania do u¿ytku w 2002 r. na terenie
Gminy ¯ukowo, sfinansowanych ze rodków podatnika:
 dróg publicznych, chodników, sieci wodoci¹gowej,
sieci kanalizacyjnej, gazoci¹gów,owietlenia ulicznego, obiektów hotelarskich,obiektów sportowych
stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
a) gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi od 100.000,00 z³ do 200.000,00 z³.
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 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 przedzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,31
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6,67 z³ od 1 m2
powierzchnio u¿ytkowej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1757, 1758
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4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci (w tym od
gara¿y wolnostoj¹cych)  4,78 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
5) od budynków letniskowych  4,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  1,70% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust 4-6ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
7) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena,z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 
0,51 z³ od 1 m2 powierzchni,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,05 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,79 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
B) Gdy wartoæ netto udokumentowanych nak³adów na
budowê wynosi powy¿ej 200.000,00 z³:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,34 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 przedzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  11,78 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  5,49 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci (w tym od
gara¿y wolnostoj¹cych)  3,93 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
5) od budynków letniskowych  3,93 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  1,40% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt2 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 -0,42z³
od 1 m2 powierzchni,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,04 z³
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  2,30 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Stawka podatku od budowli wchodz¹cych w sk³ad systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy ¯ukowo  1% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci zajête przez ¿³obki,
2) nieruchomoci zajête przez placówki s³u¿by zdrowia,
3) nieruchomoci zajête przez ochotnicze stra¿e po¿arne,
4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby placówek kulturalnych, sportowych,
5) nieruchomoci zajête na potrzeby policji,
6) budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej przez podatników rozpoczynaj¹cych w okresie od 1 grudnia
2001 r. do 30 listopada 2002 r. po raz pierwszy dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie Gminy ¯ukowo,
7) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy ¯ukowo
nie bêd¹ce: w posiadaniu, w u¿ytkowaniu, w u¿ytkowaniu wieczystym, w dzier¿awie, nie oddane w najem
 osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie maj¹cych osobowoci prawnej,
8) nieruchomoci lub ich czêci zajête na dzia³alnoæ:
szewstwo.
§4
Zwalnia siê mieszkañców Gminy ¯ukowo z podatku od
posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002r.i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXXVII/561/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w roku 2002.
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 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) w zwi¹zku z brzmieniem art. 5 ust. 1 i ust. 2,
art. 7 ust. 2, art. 7a, art. 14 pkt 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. 1197 i Nr 125 poz. 1371) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
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§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych wynosz¹:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

Stawka
Masa ca³kowita
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
600,00 z³.
880,00 z³.
1.000,00 z³.

Rok produkcji po 1992
550,00 z³.
830,00 z³.
950,00 z³.

2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Stawka
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

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
po 1992
Dwie osie
1.650,00 z³.
1.610,00 z³.
1.660,00 z³.
1.620,00 z³.
1.670,00 z³.
1.630,00 z³.
1.680,00 z³.
1.640,00 z³.
Trzy osie
2.140,00 z³.
2.100,00 z³.
2.160,00 z³.
2.120,00 z³.
2.180,00 z³.
2.140,00 z³.
2.200,00 z³.
2.160,00 z³.
2.220,00 z³.
2.180,00 z³.
2.250,00 z³.
2.200,00 z³.
Cztery osie i wiêcej
2.210,00 z³.
2.170,00 z³.
2.230,00 z³.
2.190,00 z³.
2.250,00 z³.
2.210,00 z³.
2.270,00 z³.
2.230,00 z³.
2.290,00 z³.
2.250,00 z³.

Inny system zawieszenia osi
jezdnych
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok produkcji
po 1992

1.750,00 z³.
1.760,00 z³.
1.770,00 z³.
1.780,00 z³.

1.740,00 z³.
1.750,00 z³.
1.760,00 z³.
1.770,00 z³.

2.190,00 z³.
2.200,00 z³.
2.210,00 z³.
2.220,00 z³.
2.230,00 z³.
2.240,00 z³.

2.180,00 z³.
2.190,00 z³.
2.200,00 z³.
2.210,00 z³.
2.220,00 z³.
2.230,00 z³.

2.250,00 z³.
2.260,00 z³.
2.270,00 z³.
2.280,00 z³.
2.290,00 z³.

2.240,00 z³.
2.250,00 z³.
2.260,00 z³.
2.270,00 z³.
2.280,00 z³.

3) ci¹gniki siod³owe lub 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:

Stawka
Masa ca³kowita
od 3,5 tony i poni¿ej 12 tony

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
700,00 z³.

Rok produkcji
po 1992
600,00 z³.
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4) ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

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

Mniej ni¿

12
18
25
31
36

18
25
31
36
40

36
40

40
44

Stawka
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
po 1992
Dwie osie
1.000,00 z³.
950,00 z³.
1.010,00 z³.
960,00 z³.
1.020,00 z³.
970,00 z³.
1.750,00 z³.
1.700,00 z³.
1.770,00 z³.
1.720,00 z³.
Trzy osie
1.600,00 z³.
1.470,00 z³.
1.610,00 z³.
1.492,00 z³.

Inny system zawieszenia osi
jezdnych
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok produkcji
po 1992

1.010,00 z³.
1.020,00 z³.
1.030,00 z³.
1.770,00 z³.
1.790,00 z³.

960,00 z³.
970,00 z³.
980,00 z³.
1.720,00 z³.
1.740,00 z³.

1.610,00 z³.
2.230,00 z³.

1.600,00 z³.
2.207,00 z³.

5) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton:

Stawka
Masa ca³kowita
od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
600,00 z³.

Rok produkcji
po 1992
500,00 z³.

6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ 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

18
25
28

23
28
33
36
38

28
33
36
38
44

36
38

38
44

Stawka
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Rok produkcji
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie
po 1992
Jedna o
950,00 z³.
900,00 z³.
1.000,00 z³.
950,00 z³.
1.050,00 z³.
1.000,00 z³.
Dwie osie
1.050,00 z³.
1.000,00 z³.
1.100,00 z³.
1.050,00 z³.
1.100,00 z³.
1.050,00 z³.
1.150,00 z³.
1.075,00 z³.
1.250,00 z³.
1.100,00 z³.
Trzy osie
1.180,00 z³.
1.130,00 z³.
1.230,00 z³.
1.180,00 z³.

Inny system zawieszenia osi
jezdnych
Rok produkcji
do 1992 w³¹cznie

Rok produkcji
po 1992

1.000,00 z³.
1.050,00 z³.
1.100,00 z³.

950,00 z³.
1.000,00 z³.
1.050,00 z³.

1.100,00 z³.
1.150,00 z³.
1.150,00 z³.
1.200,00 z³.
1.500,00 z³.

1.050,00 z³.
1.100,00 z³.
1.118,00 z³.
1.125,00 z³.
1.472,00 z³.

1.230,00 z³.
1.280,00 z³.

1.180,00 z³.
1.230,00 z³.

7) autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

Iloæ miejsc
mniej ni¿ 30 miejsc
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

Stawka
Rok produkcji do 1992 w³¹cznie
1.250,00 z³.
1.600,00 z³.

Rok produkcji po 1992
1.150,00 z³.
1.500,00 z³.
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§2

§6

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

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i og³oszeniu w prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz
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UCHWA£A Nr XXXVII/562/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia ceny za wprowadzenie 1 m3 cieków do kanalizacji gminnej na terenie Miasta i Gminy
¯ukowo w 2002 roku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 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 na podstawie ustawy z dnia 10 maja
1990 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê samorz¹dow¹ i
ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.) w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzania cieków (Dz.
U. Nr 151, poz. 716 z 1996 r.) Rada Miejska w ¯ukowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê za zrzut cieków pochodz¹cych z
gospodarstw domowych le¿¹cych na terenie Gminy i Miasta ¯ukowo kierowanych na Oczyszczalnie Wschód w
wysokoci netto 2,65 z³ + VAT 7% (s³ownie: dwa z³ote
szeædziesi¹t piêæ groszy plus VAT 7%).
§2
Okrela siê stawkê za zrzut cieków komunalnych pochodz¹cych z obiektów komunalnych takich jak szkó³,
przedszkoli, obiektów sportowych, orodków zdrowia,
stra¿nic/remiz stra¿ackich/internatów, budynków komunalnych mieszkalnych le¿¹cych na terenie Gminy i Miasta ¯ukowo a skierowanych na Oczyszczalnie Wschód w
wysokoci netto 2,65 z³ + VAT 7% (s³ownie: dwa z³ote
szeædziesi¹t piêæ groszy plus VAT 7%).
§3
Okrela siê stawkê za zrzut cieków przemys³owych
na terenie Gminy i Miasta ¯ukowo w 2002 r. w wysokoci
netto 4,55 z³ + VAT 7% (s³ownie: cztery z³ote piêædziesi¹t
piêæ groszy plus VAT 7%)
§4
Upowa¿nia siê dzier¿awcê do stosowania rabatów i
upustów przy ciekach przemys³owych.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/427/2000 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 21 grudnia 2000 r.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

1760
UCHWA£A Nr XXXII/256/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lubichowie.
Na podstawie art. 33 ust. 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) Rada
Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Lubichowie stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr XVIII/162/
2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 21 lipca 2000r. w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lubichowie, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. wynikaj¹ce z Porozumienia ze Starost¹ Starogardzkim oraz Rady Gminy Lubichowo z dnia 30
marca 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych
zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty
do wykonywania organom Gminy Lubichowo
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 52 poz. 582).
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zgodnie ze struktur¹ organizacyjn¹ przewiduje
siê zatrudnienie w Urzêdzie ogó³em 19 pracowników administracyjnych zatrudnionych na pe³nych etatach.
3) w § 3 dodaje siê ust. 3 o brzmieniu:
3. Obs³uga prawna Urzêdu realizowana jest na podstawie stosunku cywilno-prawnego.
4) w § 4 po ust. 7 dodaje siê ust. 8 o brzmieniu:
8. Udzia³ w przygotowaniu planów i dzia³añ oraz
wykonywanie zadañ zwi¹zanych z Obron¹ Cywiln¹ kraju i przeciwdzia³ania klêskom ¿ywio³owym w przypadku nadzwyczajnych zagro¿eñ i
sytuacji kryzysowych.
5) w § 5 ust. 1 pkt 6 wyrazy 6) Do zadañ stanowiska
ds. lenictwa, ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej zastêpuje siê wyrazami 6) Do zadañ stanowiska ds. rolnictwa, lenictwa, ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
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6) w § 5 ust. 1 pkt.8 lit. a otrzymuje brzmienie:
koordynowanie, wykonywanie i wspó³dzia³anie w zakresie zadañ obrony cywilnej i obronnoci kraju oraz
reagowania kryzysowego,
7) skrela siê pkt11 w § 5 ust. 1,
8) za³¹cznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Lubichowie otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.*)
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

§2
1. Op³ata, o której mowa w § 1 jest uiszczana w momencie sk³adania wniosku o wykonanie powy¿szych czynnoci w BS Lubichowo na konto Urzêdu Gminy.
2. W przypadku niecierpi¹cych zw³oki op³ata mo¿e byæ
uiszczona w terminie póniejszym, jednak¿e nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Lubichowie.
§4
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
192/2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.

1761

§5

UCHWA£A Nr XXXII/257/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.

w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 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 art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1) za sporz¹dzenie testamentu, zgodnie z treci¹ art. 951
kc, przez Wójta Gminy lub przez Sekretarza Gminy w
Lubichowie w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) 180,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie
Urzêdu Gminy,
b) 186,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w miejscu
zamieszkania testatora lub innym miejscu poza siedzib¹ Urzêdu Gminy,
2) za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z:
a) 45,00 z³  za wydanie informacji o terenie dla terenów innych ni¿ przeznaczonych pod zalesienie,
b) 50,00 z³  za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
c) 60,00 z³  za uzgodnienie dokumentacji technicznej
uzbrojenia terenu.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk
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UCHWA£A Nr XXXII/258/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci,
sposobu poboru, terminów p³atnoci op³aty miejscowej w miejscowociach Ocypel i Szteklin.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994
r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770 i 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 art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VI/53/95 Rady Gminy w Lubichowie z
dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokoci,
sposobu poboru i terminów p³atnoci op³aty miejscowej
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§3

w miejscowociach Ocypel i Szteklin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 w § 1 pkt 1 wyrazy 1,10 z³ zastêpuje siê wyrazami 0,80 z³,
 pkt 2 wyrazy 1,46 z³ zastêpuje siê wyrazami 1,55 z³.

Podatek za psa w przypadku zbycia w I pó³roczu nale¿y wp³aciæ w wysokoci po³owy stawki nale¿nego podatku rocznego.

§2

§4

Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
191/2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia
2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci, sposobu poboru, terminów p³atnoci op³aty miejscowej w miejscowociach Ocypel i Szteklin.

Podatek za psa pobiera siê w wysokoci po³owy stawki je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca danego roku.

§3

Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w gminie Lubichowo prowadz¹ w³aciwi
so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w
terminie okrelonym w § 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1763
UCHWA£A Nr XXXII/259/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminu jego p³atnoci i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 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, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie gminy Lubichowo w kwocie:
1) od pierwszego posiadanego psa rocznie  22,00 z³,
2) od drugiego posiadanego psa rocznie  37,00 z³,
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa rocznie 
37,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez wezwania do dnia 30 czerwca ka¿dego roku.

§5

§6
Za inkasowanie podatku od posiadania psów so³tysi
otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10%
kwoty zainkasowanej z tytu³u tego podatku.
§7
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
189/2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku
od posiadania psów, terminu jego p³atnoci i poboru na
terenie gminy Lubichowo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1764
UCHWA£A Nr XXXII/260/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
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 art 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
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kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³.
2. Od budynków letniskowych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) wybudowanych dla celów produkcyjnych, us³ugowych lub magazynowych zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w pozwoleniu na ich budowê od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³,
b) innych, nie wymienionych pod liter¹ a, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) letniskowych 0,09 z³,
b) pozosta³ych 0,08 z³.
5. Od gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,06 z³,
 od gruntów pod jeziorami zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 od 1 ha powierzchni  3,28 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej: 14,50 z³.
2. Na prowadzenie orodków wczasowych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej: 15,50 z³.
3. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³al.gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
7,84 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów 0,55 z³.
5. Od budowli:
a) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przemys³owych i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody oraz s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków 
2 % ich wartoci,
b) pozosta³ych  2% ich wartoci.
§3
Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci dla
dzia³alnoci gospodarczej typu (handel i gastronomia) od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 16,00 z³.
§4
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci mienie komunalne gminy
wiejskiej Lubichowo,za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.

§5
Z dniem 2 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
188/2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Lubichowo na 2001 rok.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1765
UCHWA£A Nr XXXII/261/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania i odp³atnoci z
obiektów budowlanych, lokali u¿ytkowych, gruntów
nierolniczych i urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ mienia gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy stanowi, ¿e obiekty budowlane, lokale u¿ytkowe, grunty nierolnicze i urz¹dzenia stanowi¹ce w³asnoæ
mienia gminy mog¹ byæ oddane do u¿ytkowania w najem
lub dzier¿awê na zasadzie umów cywilno-prawnych.
§2
Ustala siê stawki najmu  dzier¿awy za korzystanie z
mienia gminnego o którym mowa w § 1 uchwa³y:
1) przy najmie lokali u¿ytkowych:
a) 25,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê
pomieszczenia w budynku Urzêdu Gminy przez
Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
b) 25,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê
pomieszczenia w budynku Remizy OSP w Ocyplu przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
c) 15,50 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê
pomieszczenia w budynku tzw. Agronomówki w
Lubichowie przez p.p.u.p. Poczta Polska Urz¹d
Pocztowy w Starogardzie Gd.,
d) kwotê 130,00 z³ miesiêcznie za dzier¿awê pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Osowie Lenym przez Pana Jana Uznañskiego,
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2) przy najmie gara¿y:
 2,20 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie
3) przy najmie innych obiektów budowlanych lub ich czêci:
 1,30 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie
4) przy dzier¿awie gruntów nierolniczych pod dzia³alnoæ
gospodarcz¹
 10,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni gruntu miesiêcznie,
5) stawki okrelone w § 2 pkt 1-4 nie zawieraj¹ podatku
VAT.
§3
1. Ustala siê stawki za wynajêcie pomieszczeñ w budynkach bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Lubichowo w celu
zorganizowania uroczystoci weselnych, wieczorków
tanecznych, styp lub innych imprez jednorazowych w
nastêpuj¹cej wartoci:
a) w wietlicy wiejskiej w Bietowie  80,00 z³/dobê,
b) w wietlicy wiejskiej w Zielonej Górze  75,00 z³/
dobê,
c) w wietlicy wiejskiej we Wdzie  37,00 z³/dobê,
d) w Domu Ludowym w Osowie Lenym  37,00 z³/
dobê,
e) w wietlicy wiejskiej w Smolnikach  21,00 z³/dobê,
f) w Gminnym Orodku Kultury w Lubichowie  45,00
z³/dobê,
 natomiast w przypadku organizowania imprez artystycznych z udzia³em znanych przedstawicieli wiata kultury i sztuki  150,00 z³/dobê.
2. Stawki okrelone w ust. 1 nie zawieraj¹ podatku VAT.
3. Na najemcy pomieszczeñ w celach okrelonych w niniejszym paragrafie spoczywa równie¿ obowi¹zek uiszczenia na rzecz gminy op³at za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ w/g wskazañ licznika.
4. Szczegó³owe warunki najmu, terminy p³atnoci oraz
sprawy odpowiedzialnoci za uszkodzenia mienia
gminnego w czasie imprez bêd¹ ka¿dorazowo okrelone w umowie zawieranej pomiêdzy najemc¹ i Zarz¹dem Gminy w Lubichowie.
5. Zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za najem oraz
za energiê elektryczn¹:
Jednostki OSP, Ko³a Gospodyñ, Rady So³eckie, Orodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku  Rejon Starogard Gd. oraz Gminny Orodek Kultury w Lubichowie
w przypadku organizowania imprez okrelonych w
ust. 1.
§4
Ustala siê stawki odp³atnoci za korzystanie z urz¹dzeñ
gminnych takich jak: szamb, gminnego wysypiska odpadów komunalnych sta³ych i kontenerów na mieci:
1) za wywóz nieczystoci p³ynnych od najemców lokali mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób
gminy w wysokoci 2,05 z³ za zrzucony 1 metr szecienny cieków do szamba,
2) przy ustaleniu prawa korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych sta³ych:
a) 5,50 z³ za zrzut 1 m3 odpadów (mieci) z terenu
gminy,
b) 5,50 z³ za zrzut 1 m3 odpadów (mieci) z poza terenu gminy Lubichowo,
3) przy korzystaniu z kontenerów na mieci:
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a) od gospodarstwa domowego za okres 12 m-cy 
70,00 z³,
b) od w³acicieli domków letniskowych za sezon letni
 50,00 z³,
4) za wywóz odpadów komunalnych sta³ych od najemców lokali mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób gminy w wysokoci 5,50 z³ od osoby miesiêcznie,
5) stawki okrelone w § 4 pkt 1-4 nie zawieraj¹ podatku
VAT,
6) zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za korzystanie z urz¹dzeñ gminnych: Urz¹d Gminy oraz jednostki
organizacyjne gminy Lubichowo tj. Gminny Orodek
Kultury, Biblioteki, Remizo-wietlice, wietlice Wiejskie
i Stra¿nice OSP.
§5
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do umarzania lub obni¿ania w przypadkach spo³ecznie lub gospodarczo uzasadnionych stawki okrelone w § 2,3 i 4 uchwa³y.
§6
Za inkasowanie op³at z tytu³u korzystania z kontenerów na mieci So³tysi otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 8% kwoty zainkasowanej z tytu³u tych
op³at.
§7
Z dniem 1 stycznia 2001 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
187/2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 grudnia
2000r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odp³atnoci z obiektów budowlanych, lokali u¿ytkowych, gruntów
nierolniczych i urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ mienia
gminy Lubichowo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok kalendarzowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1766
UCHWA£A Nr XXXII/262/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na
obszarze gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 2 pkt.4,
art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
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(Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121,
poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i cieki wprowadzone do
zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na obszarze Gminy
Lubichowo:
1. Za pobór 1 m3 wody w wysokoci  1,40 z³.
2. Za wprowadzenie 1 mcieków w wysokoci  2,05 z³.
3. Za 1 m3 cieków dowiezionych na zrzut gminnej
oczyszczalni cieków wozem asenizacyjnym  beczkowozem w wysokoci  2,05 z³.
4. Op³aty okrelone w § 1 pkt 1-3 nie zawieraj¹ podatku VAT.
§2
1. Iloæ zu¿ytej wody i wprowadzonych cieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych ustala siê zgodnie z
wskazaniami wodomierza lub w/g przeciêtnych norm
zu¿ycia wody okrelonych w za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r.
2. Iloæ cieków dowiezionych na zrzut oczyszczalni wozem asenizacyjnym  beczkowozem ustala siê w/g faktycznej iloci dostarczonych cieków (wskazania wodomierza).
§3
Za inkasowanie op³at za wodê i cieki So³tysi i Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci:
 4% kwoty zainkasowanej z tytu³u op³at za wodê,
 2% kwoty zainkasowanej z tytu³u op³at za cieki.
§4
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do umarzania lub obni¿ania w przypadkach spo³ecznie lub gospodarczo uzasadnionych stawek okrelonych w § 1 uchwa³y.
§5
Zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za pobór
wody, zrzut wprowadzanie cieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych: Urz¹d Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Lubichowo tj. Gminny Orodek Kultury,
Stra¿nice OSP, wietlice wiejskie, Biblioteki i Remizo-wietlice.
§6
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXXIV/
184/2000 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z
urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki
wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na
obszarze Gminy Lubichowo.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok kalendarzowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1767
UCHWA£A Nr XXXII/263/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka dzienna op³aty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie
wynosi:
I. ARTYKU£Y ROLNO  SPO¯YWCZE.
1. Od sprzeda¿y dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego 
20,00 z³,
b) z samochodu osobowego  16,00 z³.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni
gruntu powy¿ej 1 do 5 m2  10,50 z³
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 m2 
16,00 z³.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka,
z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  3,50 z³.
II. ARTYKU£Y INNE NI¯ ROLNO  SPO¯YWCZE.
1. Od sprzeda¿y dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego 
35,00 z³,
b) z samochodu osobowego  25,00 z³.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni
gruntu powy¿ej 1 do 5 m2  16,00 z³.
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 m2 
35,00 z³.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka,
z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  9,50 z³.
§2
1. Op³atê targow¹ na terenie gminy oraz na targowisku
gminnym pobiera siê dziennie  wed³ug stawek okrelonych w § 1 od osób fizycznych i osób prawnych
dokonuj¹cych sprzeda¿y obwo¿onej na obszarze gminy
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci  uprawnieni do
poboru tej op³aty, którzy z chwil¹ jej pobrania wydaj¹
odpowiednie pokwitowanie p³ac¹cemu op³atê.
3. Za inkasowanie op³aty targowej inkasenci otrzymuj¹
wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 25% kwoty
zainkasowanej z tytu³u tych op³at.
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§3

Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
185/00 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 grudnia 2000r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotycz¹cych tych owiadczeñ.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok kalendarzowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1768
UCHWA£A Nr XXXII/264/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. 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 art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
550 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
950 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1200 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 i wy¿szej ni¿
12 ton  2250 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 3,5 tony do 5,5 tony
1200 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton
1300 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1400 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1700 z³
b) powy¿ej 36 ton
2220 z³
5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym, posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 ton i poni¿ej 12 ton  500 z³,
6) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym, posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1118 z³
b) powy¿ej 36 ton
1472 z³
7) od autobusów, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1400 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1500 z³
2. Stawki dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
I. lit. a)  500 z³,
II. lit. b)  900 z³,
III. lit. c)  1100 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
I. lit. a)  1150z³,
II. lit. b)  1250 z³,
III. lit. c)  1350 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w ust.
1 pkt 5  460 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
I. lit. a)  1300 z³,
II. lit. b)  1400 z³,
3. Stawki dla rodków transportowych wyposa¿onych w
katalizator okrela siê w wysokoci:
a) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
I. lit. a)  520 z³,
II. lit. b)  910 z³,
III. lit. c)  1150 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3
I. lit. a)  1140 z³,
II. lit. b)  1240 z³,
III. lit. c)  1330 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  475 z³
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
I. lit. a)  1330 z³,
II. lit. b)  1425 z³,
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e) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
pkt 1 lit. a:
I. lit. a)  475 z³,
II. lit. b)  840 z³,
III. lit. c)  960 z³,
f) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
lit. b:
I. lit. a)  1100z³,
II. lit. b)  1200 z³,
III. lit. c)  1280 z³,
g) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
lit. c)  435 z³,
h) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2
lit. d):
I. lit. a)  1235 z³,
II. lit. b)  1330 z³.

§1
rednia cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r.
opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 35 z dnia 18
padziernika 2001 r. pod poz. 573 obni¿a siê z kwoty
37,19 z³ za 1 kwintal do kwoty 35,82 z³ za 1 kwintal ¿yta.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy infomacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ gminy Lubichowo, z wyj¹tkiem rodków transportowych okrelonych w art. 8 pkt
2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Lubichowie.
§4
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXIV/
190/2000 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2001.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2002
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Wo³oszyk

1769
UCHWA£A Nr XXXII/284/2001
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pon. zm.) Rada
Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:

1770
UCHWA£A Nr XXX/43/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³at za wodê i wprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 4 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r.Nr. 9, poz. 43 ze zmianami),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê brutto 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców w wysokoci 2,00 z³.
§2
Ustala siê cenê brutto wprowadzenia do zbiorczych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych 1 m3 cieków w wysokoci
0,52 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
Nr. XXI/124/00 z dnia 21 grudnia 2000 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga
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UCHWA£A Nr XXX/44/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr XXX/47/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia górnych stawek op³at w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta do celów
obliczenia podatku rolnego na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6 ust. 2 i 5
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIII/79/99 z dnia 28 grudnia
1999 r. w sprawie ustalenia górnych stawek op³at w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych otrzymuje brzmienie:

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rodzaj us³ug

Jedn.
miary

Cena
brutto
w z³

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz
431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3) oraz z dnia 4 lipca 1996 r. o
zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i
op³atach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
91, poz. 409) i Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (Mon. Pol. Nr 35, poz. 573) Rada Gminy uchwala, nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê do naliczenia podatku rolnego na 2002 rok do kwoty
35 z³ za jeden kwintal ¿yta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wywóz
odpadów
komunalnych p³ynnych
Cena oczyszczania
cieków
Wywóz odpadów
komunalnych – sta³ych

1 m3

6,30

1 m3

2,00

1 m3

27,00

Przyjêcie odpadów
sta³ych na wysypisko
z terenu gminy

1 m3

1,90

1 m3

UCHWA£A Nr XXX/49/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

8,50

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r.

1 m3

3,40

Przyjêcie odpadów
sta³ych na wysypisko
spoza terenu gminy
Przyjêcie nieczystoci
p³ynnych na oczyszczalniê cieków spoza
terenu gminy

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1773

§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXI/125/00 z dnia
21 grudnia 2000 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 5 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z
1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i 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 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 30
padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala
siê co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1773, 1774, 1775

 3052 

§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie w wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,49 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz ich czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 15 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,84 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci 4,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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 gruntów:
1) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,55 z³ od 1
m2 powierzchni,
2) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 4, poz. 431, z 1994 r. Nr
1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704) wykorzystanych na cele rolnicze 0,03 z³ od
1 m2 powierzchni,
3) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
4) od pozosta³ych 0,08 z³ od 1 m2 powierzchni.
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%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1774
UCHWA£A Nr XXX/48/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op³aty prolongacyjnej na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 57 §
7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na
raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu gminy.
§2
Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% og³oszonej
na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zw³okê.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr XXI/
127/00 Rady Gminy w Miko³ajkach Pomorskich.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1775
UCHWA£A Nr XXX/50/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
rok 2002
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (j.t.
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 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
i Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 30 padziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1775, 1776
§1

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci jednostki i zak³ady bud¿etowe, które prowadz¹ dzia³alnoæ w zakresie:
 kultury, sportu i rekreacji
 pomocy spo³ecznej
 us³ug komunalnych
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1776
UCHWA£A Nr XXX/51/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. 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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Miko³ajki
Pomorskie:
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  550,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.000,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.300,00 z³,
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  1.500,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.000,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  700,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  800,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym
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mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.000,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.300,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.700,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton  2.250,00 z³,
5) od przyczep i naczep, 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) 
250,00 z³,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  300,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  350,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie -1.100,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton  1.400,00 z³,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -1.000,00 z³
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4, 6 w stosunku do danego rodka transportowego nie mog¹ byæ
ni¿sze od stawek minimalnych okrelonych odpowiednio w za³¹czniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
3. Stawki podatku dla 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)  450,00 z³,
 lit. b)  650,00 z³,
 lit. c)  800,00 z³,
b) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 3:
 lit. a)  600,00 z³,
 lit. b)  700,00 z³,
 lit. c)  800,00 z³,
c) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5  200,00 z³,
d) dla rodków transportowych, o których mowa w
ust. 1 pkt 7:
 lit a)  900,00 z³,
 lit b) -1.400,00 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe wykorzystane wy³¹cznie do potrzeb
jednostek i zak³adów bud¿etu gminy.
§3
Traci moc uchwa³a z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr XXI/
131/00 Rady gminy Miko³ajki Pomorskie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
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Poz. 1776, 1777, 1778 , 1779

§5

1778

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

UCHWA£A Nr XXX/53/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1777
UCHWA£A Nr XXX/52/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci podatku od posiadania
psów oraz zasad jego poboru na 2002 rok.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994
r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od ka¿dego posiadanego psa w wysokoci 22,00 z³.
§2
Ustala siê termin p³atnoci do dnia 30 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na terenie gminy Miko³ajki Pomorskie oraz
sposobu ich poboru na 2002 rok.
Na podstawie art. 19 pkt 1 i 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, Nr
95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych i od osób prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach:
1) przy sprzeda¿y z wozu konnego  13,00 z³,
2) przy sprzeda¿y z pojazdu mechanicznego  14,00 z³,
3) przy sprzeda¿y drobnej, z rêki, kosza, wiadra, skrzynki, oraz kwiatów ogrodowych  8,00 z³.
§2
1. Op³atê uiszcza siê inkasentowi za pokwitowaniem przed
rozpoczêciem handlu.
2. Inkasentami mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne na
podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.
§3

§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny na rêce w³aciwego so³tysa  inkasenta, w kasie Urzêdu Gminy Miko³ajki Pomorskie lub na rêce przedstawiciela powo³anej
komisji spisuj¹cej psy.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zebranej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr XXI/
133/00 Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie.
§6

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 30%
od zebranej kwoty.
§4
Traci moc uchwa³a z dnia 21 grudnia 2000 r. NrXXI/
134/00 Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1779
UCHWA£A Nr XXX/54/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
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Poz. 1779, 1780, 1781
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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) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

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 art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Okrela siê op³atê administracyjn¹ od czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1. Za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy poprzez owiadczenie woli wobec Wójta lub Sekretarza Gminy  40,00 z³.
2. Za sporz¹dzenie testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy  60,00 z³.
3. Za sporz¹dzenie zeznañ wiadka w sprawach stwierdzaj¹cych okres zatrudnienia  za jednego wiadka
 13,00 z³.
4. Za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
70,00 z³.
5. Za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  35,00 z³.

1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, od nieruchomoci oraz lenego w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków, w których mowa w ust. 1 ustala siê so³tysów.

§2
Zwalnia siê od op³aty administracyjnej wymienionej w
§ 1 pkt 3 sporz¹dzenie zeznañ wiadków dotycz¹cych
emerytów i rencistów.
§3
Op³ata administracyjna p³atna jest gotówk¹ z chwil¹
zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowej. Gotówka
podlega wp³aceniu do kasy Urzêdu w sposób okrelony
dla przyjmowania nale¿noci gotówkowych.
§4
Traci moc uchwa³a z dnia 21 grudnia 2000 r. Nr
XXI\135\00 Rady Gminy Miko³ajki Pomorskich.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

1780
UCHWA£A Nr XXX/55/01
Rady Gminy Miko³ajki Pomorskie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego
od osób fizycznych w drodze inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
art. 6 ust. 9 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,

§2
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 5%
od zebranej kwoty.
§3
Wyp³ata wynagrodzeñ o którym mowa w § 2 dokonywana bêdzie na koniec ka¿dego kwarta³u.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

1781

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Lenga

UCHWA£A Nr XXXVII/563/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia w 2002r. wysokoci op³at za wodê
pobran¹ z urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych w³asnoæ gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê samorz¹dow¹ i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z pón. zm.)
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem 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) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ op³at w 2002 r. za 1 m3 wody
pobranej z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych dla potrzeb gospodarstw domowych, obiektów owiaty, wychowania i kultury, placówek opieki zdrowotnej, obiektów
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stra¿y po¿arnej, policji i wojska, obiektów administracji
samorz¹dowej, dla potrzeb produkcji rolnej i ogrodniczej
po³o¿onych na terenie Gminy ¯ukowo w wysokoci 1,78
z³ netto + VAT 7% (s³ownie: jeden z³oty siedemdziesi¹t
osiem groszy + VAT 7%).
§2
Okrela siê wysokoæ op³at w 2002 r. za 1 m3 wody
pobranej z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych dla pozosta³ych odbiorców nie wymienionych w § 1, oraz odbiorców z poza gminy ¯ukowo w wysokoci 3,13 z³/m3
netto + VAT 7% (s³ownie: trzy z³ote trzynacie groszy +
VAT 7%).
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/422/2000 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 21 grudnia 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497) w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27 poz. 195
z pón. zm.) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ ceny biletów Komunikacji Miejskiej obs³uguj¹cej teren Gminy ¯ukowo  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 bêd¹cym taryf¹ dla Gminy ¯ukowo.

§4

§2

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i og³oszeniu w prasie lokalnej.

Traci moc uchwa³a Nr XXVI/392/2000 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 29 listopada 2000 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz og³oszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i og³oszeniu w prasie lokalnej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

1782

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
J. ¯urawicz

UCHWA£A Nr XXXVII/564/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXVII/564/2001
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 5 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób
na terenie Gminy ¯ukowo rodkami komunikacji zbiorowej w 2002 r.
Taryfy dla gminy ¯ukowo
Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj linii
Zwyk³a
Popieszna,
specjalna
i nocna

Przejazdy w granicach ¯ukowa
normalny
1,60 z³

ulgowy
80 gr

2,00 z³

1,00 z³

Przejazdy w obrêbie sieci
komunikacyjnej z przekroczeniem
granic administracyjnych miast
normalny
ulgowy
3,00 z³
1,50 z³
3,50 z³

1,75 z³

Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym
rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowi¹zuj¹ wy³¹cznie bilety jednorazowe.
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Cena biletów okresowych

Rodzaj linii
Zwyk³e,
popieszne i
nocne w granicach gminy
¯ukowo

Bilet miesiêczny imienny
Wa¿ny od ponieWa¿ny codziennie
dzia³ku do pi¹tku
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy

38 z³

19 z³

48 z³

24 z³

Bilet na okaziciela
Wa¿ny codziennie
przez miesi¹c

przez dekadê

59 z³

21 z³

1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu
100 z³

2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie zwierz¹t i rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu komunikacji zbiorowej 40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportu komunikacji zbiorowej 300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.
6. Zwrot zrycza³towanych kosztów za anulowanie op³at
dodatkowych 10 z³.

1783

§3

UCHWA£A Nr XIV/164/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 15 maja ka¿dego roku, a gdy podatnik wszed³ w
posiadanie psa po tym terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa.

Na liniach popiesznych i nocnych nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych wa¿nych na liniach zwyk³ych
na danym obszarze.
Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilet jednorazowy. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego wa¿nego na obszarze jednego miasta (gminy),
po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje bilet jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego miasta (gminy).
Op³aty dodatkowe

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Pszczó³ki na rok 2002.
Na podstawie art. 14, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994
r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz.
704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr
95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197 i Nr 125, poz. 1371) i art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala,co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹c¹ wysokoæ stawek podatku od
posiadania psów w gminie Pszczó³ki:
 na 12 z³ rocznie od ka¿dego psa.
§2
Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê w po³owie jego
wysokoci przypadaj¹cej na dany rok od posiadania psa
nabytego po dniu 30 czerwca danego roku.

§4
Podatek wp³aca siê na konto Urzêdu Gminy w Pszczó³kach BS Pszczó³ki 83370001-286-36011-12-01 lub w³aciwym so³tysom za pokwitowaniem w terminach okrelonych w § 2 i 3.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1784
UCHWA£A Nr XIV/165/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczó³ki na
2002 rok.
Na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r.o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875) i art. 18 ust. 2 pkt 8
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ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezeza
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika
2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (Monitor Polski Nr 35,
poz. 573 z 2001 r.) obni¿a siê z kwoty 37,19 z³ za 1 q do
kwoty 30,20 z³ za 1 q.

4.
5.
6.

7.

czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  6,83 z³.
Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,88 z³.
Od budowli  2% wartoci.
Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,52 z³.
Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,04 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami,zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha powierzchni.

§2

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.

1. Poza zwolnieniami wymienionymi w ustawie wprowadza siê ca³kowite zwolnienie z podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych rodzajach dzia³alnoci gospodarczej:
a) szewstwo,
b) zegarmistrzowstwo,
c) pranie i maglowanie,
d) kowalstwo.
2. Obni¿a siê podatek od nieruchomoci w wysokoci
50% górnej stawki ustawowej:
a) inwalidom I grupy od budynków mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych na potrzeby nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zarobkow¹,
b) wspó³ma³¿onkom inwalidów,o których mowa w pkt
a pod warunkiem,¿e przedmiot zwolnienia stanowi wspó³w³asnoæ.
3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci, nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy (komunalne) je¿eli nie
s¹ oddane w ca³oci w zarz¹d lub we wspó³posiadanie.
4. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki pozosta³e (gospodarcze), by³ych w³acicieli gospodarstw
rolnych, którzy z tytu³u zaprzestania dzia³alnoci rolniczej otrzymali wiadczenie emerytalno-rentowe.
a) zwolnienie dotyczy tylko tych budynków, które przed
zaprzestaniem dzia³alnoci rolniczej by³y wykorzystywane rolniczo,
b) zwolnienie nie dotyczy budynków, wykorzystywanych na potrzeby w³asne, jak równie¿ tych, w których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1785
UCHWA£A Nr XIV/167/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci na terenie gminy Pszczó³ki na 2002 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. 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 art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971), Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,43 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena  13,50 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002r.
i podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ wszystkich
so³ectw i Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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1786
UCHWA£A Nr XIV/168/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie zastosowania ulg w podatku od nieruchomoci dla podmiotów gospodarczych w Gminie Pszczó³ki.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr
123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê ulg w podatku od nieruchomoci nowopowsta³ym podmiotom gospodarczym, a tak¿e tym ju¿
funkcjonuj¹cym na terenie gminy Pszczó³ki, które utworz¹ nowe miejsca pracy. Ulgi obliczane bêd¹ wg poni¿szej tabeli:
Roczna ulga
na 1 etat kalkulacyjny
(rewaloryzowana
w latach kolejnych
od roku 2003
o wskanik inflacji)

Zwiêkszenie stanu
zatrudnienia

Od 1 do 10 osób
Od 11 do 20 osób
Od 21 do 30 osób
Od 31 do 40 osób
Powy¿ej 40 osób

300 z³
400 z³
500 z³
600 z³
700 z³
§2

Za nowo powsta³e podmioty gospodarcze uwa¿a siê
podmioty, które zarejestrowa³y dzia³alnoæ gospodarcz¹
po dniu podjêcia uchwa³y.
§3
Za utworzenie nowych miejsc pracy uwa¿a siê zwiêkszenie stanu zatrudnienia pracowników na okres co najmniej 1 roku w formie umowy o pracê.
§4
Okres, na który udziela siê ulgi opisanej w § 1, nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce od daty wydania decyzji o
ich zastosowaniu.
§5
1. Zachowanie prawa do ulgi okrelonej w § 1 warunko-
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wane jest utrzymaniem poziomu zatrudnienia w okresie obowi¹zywania ulgi.
2. Zachowanie prawa do ulgi okrelonej w § 1 warunkowane jest z³o¿eniem wniosku wraz z dokumentacj¹
potwierdzaj¹c¹ dzia³alnoæ podmiotu na terenie gminy Pszczó³ki, potwierdzaj¹c¹ fakt zatrudnienia bezrobotnych z terenu gminy oraz zawiadczeniem z ZUS
potwierdzaj¹cym terminowe op³acanie sk³adek od zatrudnionych w okresie sprzed i po udzieleniu ulgi.
3. Brak zachowania warunków okrelonych niniejsz¹
uchwa³¹ powoduje utratê ulgi, od chwili zaistnienia
okolicznoci wy³¹czaj¹cych prawo do ulgi lub powziêcia przez organ podatkowy wiadomoci o tych okolicznociach, a tak¿e zobowi¹zuje podmiot,któremu
przyznano ulgê do uiszczenia nale¿nego podatku wraz
z odsetkami za okres obejmuj¹cy czas, w którym udzielono ulgi.
4. Ka¿d¹ okolicznoæ powoduj¹c¹ zmianê wysokoci lub
te¿ prawa do ulgi podmiot gospodarczy winien zg³osiæ organowi podatkowemu w terminie 14-tu dni od
dnia jej zaistnienia.
§6
Ulgi, o których mowa w § 1 nie przys³uguj¹ podmiotom, u których:
1) wystepuj¹ zaleg³oci z tytu³u podatków i op³at lokalnych,
2) nast¹pi³o zmniejszenie stanu zatrudnienia w okresie
6 miesiêcy przed wyst¹pieniem z wnioskiem o zastosowanie ulgi.
§7
O ulgi, o których mowa w § 1 nie mog¹ ubiegaæ siê
podmioty, które powsta³y w wyniku przekszta³ceñ, likwidacji czy upad³oci ju¿ istniej¹cych, chyba ¿e stan zatrudnienia w przywo³anych podmiotach po zmianach jw.
zwiêkszy siê do stanu wykazanego sprzed okresu uprawomocnienia siê niniejszej uchwa³y.
§8
Kwota ulgi, o której mowa w § 1 nie mo¿e przekroczyæ
80% nale¿nego podatku od nieruchomoci.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Pszczó³ki.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach gminnych i
wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1787
UCHWA£A Nr XIV/169/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹
z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych i za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
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Na podstawie art. 7 ust. 1pkt.3, art. 18 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 40 ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr
9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001
r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz ustawy Prawo
Wodne (Dz. U. Nr 64 poz. 332 z 1995 r. z pón. zm.) oraz §
3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998
roku w sprawie urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków (Dz. U. Nr
151 poz. 716 z 1996 r. i Nr 132, poz. 862 z 1998 r.) Rada
Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje

Obowi¹zek rozliczenia spoczywa na posiadaczu wodomierza.

§1

1788

Za wodê pobran¹ z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych ustala siê op³atê w wysokoci 1,60 z³ za 1 m3 plus
nale¿ny podatek VAT w wysokoci 7% tj. 1,71 z³ brutto za
1 m3.

UCHWA£A Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

§2
Za zrzut cieków do urz¹dzeñ oczyszczalni gminnej
przez przyczepy asenizacyjne ustala siê op³atê w wysokoci 1,60 z³ za 1 m3 odprowadzenia plus nale¿ny podatek VAT w wysokoci 7% tj. 1,71 z³ za 1 m3 brutto.
§3
Za wprowadzanie cieków do wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych ustala siê op³atê w wysokoci 1,92 z³ za
1 m3 plus nale¿ny podatek VAT w wysokoci 7% tj. 2,05
z³ za 1 m3 brutto. Za cieki dowo¿one spoza terenu gminy
na podstawie zawartych umów ustala siê op³atê w wysokoci 2,50 z³ plus nale¿ny podatek VAT w wysokoci 7%
tj. 2, 68 z³otych za 1 m3 brutto.
§4
Na dostawê wody do celów budowlanych wymagane
jest zawarcie osobnej umowy z tutejszym urzêdem. Umowa ta obowi¹zuje do momentu odbioru budynku. Cenê
wody do celów budowlanych ustala siê na 1,60 z³ za 1 m3
plus nale¿ny podatek VAT w wysokoci 7% tj. 1,71 z³ brutto. Obiekty w budowie musz¹ byæ wyposa¿one w wodomierz. W przypadku braku mo¿liwoci instalacji wodomierza ustala siê normê w wysokoci 0,3 m3 za ka¿dy
metr kubatury budynku. Op³ata wnoszona jest corocznie
w przypadku posiadania wodomierza oraz jednorazowo
na koniec budowy lub w momencie instalacji wodomierza w przypadku normy.
§5
Odbiorcy nie posiadaj¹cy wodomierzy otrzymuj¹ jedn¹ fakturê roczn¹ z wyznaczonymi terminami p³atnoci
tj. I kwarta³ do dnia 25 marca, II kwarta³ do dnia 25 czerwca, III kwarta³ do dnia 25 wrzenia, IV kwarta³ do dnia 30
grudnia roku obliczeniowego.
§6
Posiadacze wodomierzy otrzymuj¹ jedn¹ roczn¹ fakturê wyliczon¹ na podstawie redniego zu¿ycia wody za
okresy poprzednie, z okreleniem czterech terminów p³atnoci jak w § 5. Pe³ne rozliczenie do stanu na wodomierzu winno nast¹piæ do dnia 23 grudnia ka¿dego roku.

§6
Traci moc uchwa³a Nr VII/79/2000 z dnia 28 grudnia
2000 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu na tablicach gminnych.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie gminy Pszczó³ki na
rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101,
poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i 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) Rada Gminy Pszczó³ki 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 przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej niz 12 ton wg za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-
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Poz. 1788

t¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez 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 nale¿¹ce do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej dzia³aj¹cej na terenie gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

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

Dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 roku

5,5 w³¹cznie

500

480

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie

600

560

powy¿ej 9

650

600

od

do

3,5

poni¿ej 12

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
(w tonach)

nie mniej ni¿

mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne)
inne systemy zawieszenia
z zawieszeniem pneumatycznym
osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

12

13

850

900

13

14

900

1 000

14

15

1 000

1 200

15

18

1 200

1 250

Trzy osie
15

17

1 250

1 350
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17

19

1 400

1 450

19

21

1 500

1 550

21

23

1 650

1 750

23

25

1 750

1 800

25

26

1 800

1 850

Cztery osie i wiêcej
23

25

1 650

1 700

25

27

1 700

1 750

27

29

1 800

1 900

29

31

1 900

2 130

31

32

2 000

2 150
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t 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. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 roku

700

680
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

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

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

nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

mniej ni¿
Dwie osie

12

18

1 350

1 400

18

25

1 450

1 500

25

31

1 550

1 600

31

40

1 650

1 700
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Trzy osie
36

40

1 700

1 750

40

44

1 800

2 210
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sinikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa
lub przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

od

do

wyprodukowane
po 1990 roku

wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

7

poni¿ej 12

300

350
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

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

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

nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)

o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

mniej ni¿
Jedna o

12

18

350

400

18

25

400

440

25

28

440

490

Dwie osie
23

28

420

460

28

33

540

750

33

38

750

1120

38

44

1000

1480
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Trzy osie

36

38

660

820

38

44

900

1200
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XIV/170/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc

Stawka podatku (w z³otych)

mniej ni¿

równej lub wiêkszej

wyprodukowane
do 1990 r. w³¹cznie

wyprodukowane
po 1990 roku

30

-

700

660

-

30

1450

1400

1789

§2

UCHWA£A Nr XIV/173/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Umieszcza siê nazwê ulicy Konopnickiej w obwodzie
Nr 2 z siedzib¹ i granicami jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

w sprawie uzupe³nienia wykazu ulic w obwodach g³osowania.

§3

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602
i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz.
971) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

§1
Umieszcza siê nazwê ulicy Ba³tyckiej w obwodzie Nr
1 z siedzib¹ i granicami jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

Nr
obwodu

Granice obwodu

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/173/01
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1.

So³ectwo Kolnik,
So³ectwo Pszczó³ki  ulice: Ba³tycka, Dworcowa,
Fabryczna,
Gdañska  numery parzyste, Jana Paw³a II,
Kopernika, Kocielna, Nowa, Ogrodowa, Polna,
Pomorska – numery od 17 do 71, Przy Wiatraku,
Tczewska - numery nieparzyste

Gminny Orodek Kultury
w Pszczó³kach
ul. Pomorska 20
(lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych)

2.

So³ectwo Pszczó³ki  ulice : Brzechwy,
Gdañska  numery nieparzyste,
Klonowa, Konopnickiej
Korczaka, Krótka, Lipowa, £¹kowa, Matejki,
Mickiewicza, Norwida, Olimpijska,
Orzeszkowej, Piesza, Pogodna, Pomorska –
numery od 1 do 16, Prusa, Rataja, Reymonta,
Sienkiewicza, S³oneczna, S³owackiego,
Sportowa, Szkolna, Tczewska – numery
parzyste, Topolowa, Tuwima, Witosa, ¯eromskiego

Szko³a Podstawowa w Pszczó³kach
ul. Szkolna 4

Poz. 1789, 1790, 1791, 1792
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3.

So³ectwa:
Kleszczewko, Ostrowite, Ró¿yny, Skowarcz

Szko³a Podstawowa w Skowarczu
ul. Gdañska 9

4.

So³ectwa:
Rêbielcz, Ulkowy, ¯elis³awki

Szko³a Podstawowa w ¯elis³awkach
¯elis³awki 3

1790
UCHWA£A Nr XIV/174/2001
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/140/2001 Rady Gminy Pszczó³ki w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczó³ki z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 11b ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971) Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:

(M.P. Nr 35, poz. 573) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu 1 q (jednego kwintala) ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa GUS za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. (37,19 z³) do kwoty 36,-z³ jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2002 (90,-z³ za 1
ha przeliczeniowy).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXV/145/2000 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ceny ¿yta
jako podstawy do naliczania podatku rolnego w 2001 r.

§1

§4

Skrela siê w § 85 pkt.1 o brzmieniu: w przypadku
podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

§2
Pozosta³e zapisy Uchwa³y Nr XII/140/2001 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Pszczó³ki pozostaj¹ bez zmian.

Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

§3

1792

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

UCHWA£A Nr XXXII/198/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.

Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1791
UCHWA£A Nr XXXII/197/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w
zwi¹zku z art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993
roku Nr 94 poz. 431 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971), art.
5, ust. 1 i art. 7, ust. 2 ustawy z 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, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz.
1197 i Nr 125, poz. 1371) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,48 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,60 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,40 z³.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,30 z³.
5. Od budowli 2% ich wartoci.
a) budowle do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciep³a linii elektrycznych, przemys³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli do
odprowadzania i oczyszczania cieków 2% ich
wartoci.
6. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi  0,55 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,03 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni  3,10 z³,
d) od gruntów pozosta³ych  0,06 z³.
§2
Obni¿a siê stawkê podatku od nieruchomoci wymienionych w § 1 pkt 4 bêd¹ce w³asnoci¹ emerytów i rencistów do kwoty 2,90 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr
XXV/146/2000 z 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci na rok 2001.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

1793
UCHWA£A Nr XXXII/199/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 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 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.
444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz.
780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  1.200, powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie  1.200,2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 powy¿ej 12 ton  2.290,3. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do
u¿yw. ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 t do poni¿ej 12 t.  1.400,4. Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do
u¿yw. ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.770, powy¿ej 36 ton  2.290,5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  1.200,(z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
 od 12 ton do 36 ton w³¹cznie  1.400, powy¿ej 36 ton  1.770,7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.400, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770,§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXV/147/2000 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych na 2001 rok.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Poz. 1793, 1794, 1795, 1796
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

1794
UCHWA£A Nr XXXII/200/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) i art.
15, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz.
444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5,
poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz.
780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125,
poz. 1371) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych
granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych lub prawnych dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach w Dzierzgoniu w nastêpuj¹cych wysokociach:
Przy sprzeda¿y:
W soboty:
W inne dni
a) ze stoiska otwartego
(zadaszonego)
 17, 10,b) ze stoiska otwartego
(bez zadaszenia)
 10, 6,c) na targowisku rolniczym
 10, 6,§2
Op³atê targow¹ pobiera ustanowiony inkasent w formie gotówkowej za pokwitowaniem.
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1795
UCHWA£A Nr XXXII/201/2001
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) art.
13 i 14 ustawy z 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 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika (Dz. U. Nr 125 poz. 1375) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê stawkê podatku od posiadania psów z kwoty
37,19 z³ do kwoty 30,-z³ od jednego psa.
§2
Podatek nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miejskiego w
Dzierzgoniu do dnia 30 czerwca ka¿dego roku lub w ci¹gu 14-tu dni od dnia wejcia w posiadanie psa.
§3
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Dzierzgoniu.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr
XXV/148/2000 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

§3
Traci moc uchwa³a XXV/149/2000 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
H. Po³om

1796
UCHWA£A Nr XXII/24/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 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 107, poz. 686, Nr 113, poz.
734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
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poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr
62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971)w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z
1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375) Rada Gminy w Bobowie uchwala, co nastêpuje:

6)

§1
I. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na terenie gminy:
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 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:
 o liczbie osi  dwie
1500,-z³.
 o liczbie osi  trzy
1500,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1600,-z³.
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1600,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1700,-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
1500,-z³.
 o liczbie osi  trzy
1500,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1600,-z³.
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1600,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2130,-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
550,-z³.
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
700,-z³.
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
900,-z³.
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1200,-z³.

7)

8)

9)

10)

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1300,-z³.
 o liczbie osi  trzy
1300,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1500,-z³.
 o liczbie osi  trzy
1500,-z³.
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym zawieszeniem 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
1200,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1680,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2210,-z³.
 o liczbie osi  trzy
2210,-z³.
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
350,-z³.
od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
400,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
500,-z³.
 o liczbie osi  dwie
850,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1100,-z³.
 o liczbie osi  trzy
920,-z³.
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
500,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
600,-z³.
 o liczbie osi  dwie
1200,-z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1500,-z³.
 o liczbie osi  trzy
1200,-z³.
autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1400,-z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1700,-z³.
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych stawki podatku
zmniejsza 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
405,-z³.
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
540,-z³.
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
720,-z³.
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
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 od 3, 5 tony i poni¿ej 5,5 tony
500,-z³.
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
630,-z³.
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
810,-z³.
c) od przyczep i naczep które z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzona przez podatnika podatku
rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
315,-z³.
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1260,-z³.
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1593,-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
405,-z³.
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
540,-z³.
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
720,-z³.
 od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
500,-z³.
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
630,-z³.
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
810,-z³.
b) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1260,-z³.
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1593,-z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. I
podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym. Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego
za 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Berent

1797
UCHWA£A Nr XXII/26/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia ceny 1 m3
wody dostarczanej z wodoci¹gów gminnych na obszarze Gminy Bobowo.
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, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 oraz z 1998
r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 7 ust. 1 pkt.3 i art. 18 ust. 1,
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. 679 Nr 107 poz. 486 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
i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497)
Rada Gminy w Bobowie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXI/19/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody
dostarczanej z wodoci¹gów gminnych na obszarze Gminy Bobowo w § 5 dodaje siê wyrazy i ma zastosowanie
do roku podatkowego 2002.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Berent

1798
UCHWA£A Nr XXII/27/01
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z
1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375) 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 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXI/20/01 Rady Gminy w Bobowie z dnia
13 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych w § 10 dodaje siê wyrazy i ma zastosowanie do
roku podatkowego 2002.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Berent

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXXI/216/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
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) 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 1194 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr
43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z
2001 r. Nr 81 poz. 875) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu 1 kwintala ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. og³oszon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 35 poz. 573 przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo w 2002
roku z kwoty 37,19 z³ do kwoty 33,00 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer

1800
UCHWA£A Nr XXXI/217/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002 rok stanowi¹cych dochody gminy
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14,
art. 15, art. 17, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr
123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z
1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr
123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr 150, poz. 983 i
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.
1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
oraz Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.

Nr 125 poz. 1375) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 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, 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 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497) Rada Gminy Zblewo, po zaci¹gniêciu
opinii Komisji Rady Gminy, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Zblewo nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,45 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicz¹ lub len¹ z wyj¹tkiem budynków lub czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz
od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) 12,20 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od powierzchni u¿ytkowej lokalu przeznaczonego na dzia³alnoæ gospodarcz¹ letniskow¹ po
12,20 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  7,36 z³ za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków przeznaczonych i u¿ytkowanych na
cele letniskowe w wysokoci 5,62 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od pozosta³ych nie wymienionych w pkt 1-4 budynków lub ich czêci  2,94 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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  0,55
z³ za 1 m2 powierzchni.
8. Od gruntów;
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 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 za 1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych  0,08 z³ za 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 z³ ha powierzchni.
9. Od gruntów przeznaczonych u¿ytkowanych do celów letniskowych  0,09 z³ za 1 m2 powierzchni.
§2
1. Wprowadza siê pobór podatków i op³at w stosunku
do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej w drodze inkasa.
2. Ustanawia siê inkasentami podatków i op³at w so³ectwach Bia³achowo, Borzechowo, Bytonia, Cis, Jezierce, Kleszczewo, Lipia Góra, Ma³y Bukowiec, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Semlin, Tomaszewo, Zble-
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wo so³tysów, a w so³ectwie Karolewo  El¿bietê Fojut i
w so³ectwie Pa³ubinek  Edmunda Wojta.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci rednio 3,0% od zainkasowanych podatków i
op³at.
§3
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê:
 z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci,
budowle oraz grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy Zblewo i s³u¿¹ce, dzia³alnoci finansowanej z bud¿etu gminy Zblewo a tak¿e realizacji us³ug komunalnych wykonywanych na jej urz¹dzeniach, niezale¿nie od tego w
czyim znajduj¹ siê w³adaniu,
 z podatku od budowli osoby fizyczne, których budowle s³u¿¹ do celów bytowych.
§4
Budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych utrzymywane i wykorzystywane wy³¹cznie przez
emerytów i rencistów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, mog¹ byæ w czêci lub w ca³oci zwolnione z podatku od nieruchomoci na wniosek zainteresowanych.
§5
Ustala siê podatek od posiadanych psów:
1. Za posiadanie jednego (pierwszego) psa utrzymanego
do celów innych ni¿ pilnowanie gospodarstw rolnych
lub stad na pastwisku, ani te¿ nie bêd¹cego pomoc¹
dla osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych) w wysokoci 20,00 z³ w stosunku rocznym.
2. Za posiadanie drugiego lub kolejnego, a w gospodarstwie rolnym trzeciego psa w wysokoci 20,00 z³ w
stosunku rocznym.
3. Osoby zwolnione od podatku na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) uiszczaj¹ podatek za ka¿dego psa ponad zwolnionego z
podatku w wysokoci 20,00 z³ w stosunku rocznym.
§6
1. Podatnicy podatku od posiadania psów wp³acaj¹ ten
podatek z góry, bez wezwania w terminie do 25 marca
ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa w terminie 1go miesi¹ca od daty nabycia, je¿eli poprzedni posiadacz podatku nie uici³.
2. Rejestracjê psów oraz ustalanie i pobór podatku prowadzi Urz¹d Gminy.
3. Oprócz poboru podatku przez Urz¹d Gminy, podatek
pobieraj¹ so³tysi w drodze inkasa. Do so³tysów pobieraj¹cych podatek stosuje siê § 2 uchwa³y.
4. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów posiadaczy szczeni¹t do 3-go miesi¹ca ¿ycia.
§7
1. Ustala siê wysokoæ dziennej op³aty targowej na terenie Gminy Zblewo:
a) przy sprzeda¿y z samochodu, ci¹gników, wozów
konnych i innych pojazdów z przyczep i stoisk w
wysokoci 25,00 z³,
b) przy sprzeda¿y na targowisku zwierzêcym w wysokoci 12,00 z³
c) przy sprzeda¿y z koszy, worków, rêki w wysokoci
6,00 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ilekroæ w ust. 1 jest mowa o stoiskach nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie stragany, sto³y, namioty, ³ó¿ka i inne
przedmioty z których mo¿na prowadziæ sprzeda¿.
Op³atê targow¹ w wysokoci okrelonej w ust. 1 pobiera
siê od ka¿dej osoby prowadz¹cej handel.
Poboru op³aty dokonuj¹ na targowiskach lub innych miejscach wyznaczonych przez Zarz¹d Gminy do prowadzenia handlu, pracownicy Urzêdu Gminy, którzy z chwil¹
pobrania op³aty, wydaj¹ ka¿dorazowo dowód uiszczaj¹cemu op³atê.
§8
1. Ustala siê na terenie Gminy Zblewo op³atê miejscow¹
w 2002 r., któr¹ uiszczaj¹ osoby fizyczne przebywaj¹ce
okresowo w celach wypoczynkowych i turystycznych
w miejscowociach: Borzechowo, Twardy Dó³, Zblewo, Bytonia, Cis i Wirty w wysokoci 1,50 z³ od ka¿dego przebywaj¹cego za ka¿d¹ dobê pobytu okresowego.
2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej zorganizowane grupy m³odzie¿y szkolnej z opiekunem.
3. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia do miejscowoci wymienionych w
ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedn¹
dobê w celach wymienionych w ust. 1.
4. Poboru op³aty dokonuj¹:
a) od osób przebywaj¹cych na zorganizowane wczasy
na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych
obiektów pobytu czasowego ich kierownicy lub osoby przez nich upowa¿nione do rejestracji pobytu
okresowego,
b) od pozosta³ych osób inkasenci, z którymi Wójt Gminy zawrze umowê dokonanie poboru op³aty miejscowej.
§9
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonane przez organy gminy, jeli czynnoci te
nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz wynikaj¹ z odrêbnych przepisów w ten sposób, ¿e:
1. Za sporz¹dzenie testamentu:
a) w Urzêdzie Gminy po raz pierwszy w wysokoci
40,00 z³,
b) poza Urzêdem Gminy po raz pierwszy w wysokoci
50,00 z³,
c) za zmianê testamentu w wysokoci 80,00 z³.
2. Za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z prowadzeniem przez
pracownika Urzêdu Gminy oglêdzin w terenie z ewentualnymi pomiarami na wniosek strony zainteresowanej w wysokoci 50,00 z³:
 za czynnoci oglêdzin w terenie bez pomiarów w
wysokoci 35,00 z³
3. Za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 25,00 z³.
4. Za dokonanie wpisu do rejestru dzia³alnoci gospodarczej w wysokoci 70,00 z³.
5. Za zmianê wpisu o którym mowa w ust. 5 w wysokoci 40,00 z³.
§ 10
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej czynnoci urzêdowe zwi¹zane z przeprowadzeniem przez pracownika
oglêdzin w terenie oraz pomiarów dotycz¹cych spraw
mieszkaniowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1800, 1801
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§ 11
Traci moc Uchwa³a Nr XXII/167/2000 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.12.2000 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2001 rok stanowi¹cych dochody gminy.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer

1801
UCHWA£A Nr XXXI/218/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 7 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 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr
21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz.
409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz.
689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106
poz. 668 Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr
88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Zblewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od rodków transportowych w 2002
roku jak nastêpuje:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i
rodzaju zawieszenia)
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
500,00 z³
b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) od 9 ton do 12 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
d) od 12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.300,00 z³
e) od 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.400,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej i wy¿szej 18 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) 2.100,00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton 1.200,00 z³
4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju

zawieszenia), z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 400,00 z³.
5. Od przyczep i naczep (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 18 ton
500,00 z³
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton
1.000,00 z³
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 36 ton
1.100,00 z³
6. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
400,00 z³
b) od 15 do 30 miejsc
750,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.500,00 z³
7. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy.
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 2 i 3 wyprodukowanych w roku 1999 i nowszych ustala siê stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i
rodzaju zawieszenia)
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
450,00 z³
b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
800,00 z³
c) od 9 ton do 12 ton w³¹cznie
900,00 z³
d) od 12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
e) od 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.300,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej i wy¿szej 18 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) 2.000,00 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
750,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.100,00 z³
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXII/167/2000 Rady Gminy w
Zblewie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych na 2001 rok stanowi¹cych dochody gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie
do podatku od rodków transportowych w 2002 roku.
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy i So³ectwach przez okres 14 dni.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer
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§7

UCHWA£A Nr XXXI/219/2001
Rady Gminy Zblewo
z dnia 7 grudnia 2001 r.

Okrela siê wyodrêbnione dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej w wysokoci:
 dochody  908.100 z³,
 wydatki  893.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.

w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 61 ust. 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 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 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 89 poz. 971) art. 109, art. 110 ust. 1 i
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z z1998 r. z pó.
zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach
1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z 1998 r. z pón. zm.)
oraz art. 87 ust. 1 art. 87b, art. 88, art. 88h ust. 3 ustawy z
dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (t.j. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r. z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê dochody bud¿etu gminy na 2002 rok w
wysokoci 14.592.685 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Okrela siê wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok w wysokoci 14.849.735 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§2
Okrela siê ród³a oraz wysokoæ planowanych przychodów i rozchodów na 2002 rok zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3*.
§3
Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1:
1. Czêæ owiatow¹ subwencji ogólnej w kwocie
6.626.520 z³.
2. Czêæ rekompensuj¹c¹ subwencji ogólnej w kwocie 371.898 z³.
3. Czêæ podstawow¹ subwencji ogólnej w kwocie
1.913.085 z³.
4. Dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych gminie w kwocie 893.100 z³.
§4
Okrela siê wykaz inwestycji do realizacji w 2002 roku
oraz nak³adów na ich realizacjê zgodnie z za³¹cznikiem
nr 4*.

§8
Okrela siê wysokoæ wp³at jednostek bud¿etowych
do bud¿etu w wysokoci 20.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 8*.
§9
Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§ 10
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu bud¿etu gminy na
koniec roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 10*.
§ 11
1. Wyodrêbnia siê w bud¿ecie gminy rezerwê dla samorz¹dów wsi w wysokoci 34.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
2. Zarz¹d Gminy dokona szczegó³owego podzia³u rodków, o których mowa w pkt.1 na poszczególne samorz¹dy wsi.
§ 12
Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ na:
a) budowê Publicznej Szko³y Podstawowej w Bytoni
do wysokoci:
 w roku 2002
320.000 z³
 w roku 2003
500.000 z³
 w roku 2004
500.000 z³
b) modernizacjê owietlenia ulic do wysokoci
 w roku 2002
200.000 z³
 w roku 2003
100.000 z³
 w roku 2004
60.000 z³
c) zakup samochodu s³u¿bowego do wysokoci
 w roku 2002
25.000 z³
 w roku 2003
20.000 z³
d) modernizacjê kot³ów CO
 w roku 2002
60.000 z³
 w roku 2003
40.000 z³
 w roku 2004
40.000 z³
 w roku 2005
30.000 z³
 w roku 2006
20.200 z³
§ 13

Okrela siê wykaz dotacji z bud¿etu gminy na 2002 rok
w wysokoci 50.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.

1. Upowa¿nia siê Zarz¹d gminy do:
a) dysponowania rezerw¹ bud¿etow¹ na nieprzewidziane wydatki,
b) dysponowania rezerw¹ bud¿etow¹ dla samorz¹dów
wsi,
c) dokonywania przeniesieñ miedzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie dzia³u w wydatkach bud¿etowych.
Ka¿dorazowa zmiana wymaga informacji na najbli¿szej
sesji rady Gminy.

* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 7, 8, 9, 10 nie publikuje siê.

§5
Okrela siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych i rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§6
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2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania d³ugu i
sp³at zobowi¹zañ do kwoty 100.000 z³.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Puttkammer

§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.
§2
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych, wymienionych w art. 8 pkt 2 ustawy przywo³anej w § 1, jak w za³¹czniku nr 2 do tej uchwa³y.
§3

1803

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.

UCHWA£A Nr XXV/178/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych
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 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 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 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§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 XXIV/175/01 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 89, poz. 1223).
§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
J. wiok³o
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXV/178/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 grudnia 2001 r.

Stawki podatku od rodków transportowych, wymienionych
w art. 8 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

pojazdy wyprodukowane
do 1992 r. w³¹cznie
Rodzaj rodka
transportowego

nie
wyposa¿o
ne
w
katalizator
spalin

1.

2.

3.

4.

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
b) powy¿ej 5,5 tony
do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i
poni¿ej 12 ton

600

Lp

Stawki roczne ( w z³otych )
pojazdy wyprodukowane
pojazdy wyprodukowane
od 1993 r. do 1997 r.
od 1998 r. do 2000 r.
w³¹cznie
w³¹cznie

nie
wyposa¿one
wyposa¿one
w katalizator
w katalizator
spalin
spalin

pojazdy
wyprodukowane
od 2001 r.
nie
wyposawyposa¿one
¿one w
w katalizakatalizator
tor spalin
spalin

wyposa¿one
w katalizator spalin

nie
wyposa¿one
w katalizator
spalin

wyposa¿one w
katalizator
spalin

5.

6.

7.

8.

9.

10.

550

550

500

500

450

450

400

800

750

750

700

700

650

650

600

900

850

850

800

800

750

750

700

2.

3.

4.
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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
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 1)
a)
z liczb¹ miejsc do
siedzenia
mniejsz¹ ni¿ 30
b) z liczb¹ miejsc do
siedzenia równ¹ lub
wiêksz¹ ni¿ 30

1100

1000

1050

950

1000

900

950

850

1200

1100

1150

1050

1100

1000

1050

950

350

-

300

-

250

-

200

-

450

-

400

-

350

-

300

-

900

800

850

750

800

700

750

650

1300

1100

1250

1050

1200

1000

1150

950

1) w tej pozycji stawki okrelone w rubrykach 4, 6, 8 i 10 maj¹ zastosowanie tak¿e do pojazdów wyposa¿onych w
instalacjê gazow¹
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXV/178/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 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

Roczna stawka podatku ( w z³otych )
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

13

930

970

13

14

970

1080

14

15

1080

1150

15

18

1150

1300

Trzy osie
15

17

970

1050

17

19

1050

1120

19

21

1120

1200
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21

23

1200

1280

23

25

1280

1400

25

26

1340

1400

Cztery osie i wiêcej
25

1120

1240

27

1240

1360

27

29

1360

1540

29

31

1540

2150

31

32

1640

2150

23
25

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXV/178/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 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

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

18

1380

1450

18

25

1580

1650

25

31

1700

1790

31

40

1840

2100

Trzy osie
36

40

1800

2050

40

44

1950

2250
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXV/178/01
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 7 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:
przyczepa/naczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Roczna stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

1 o
12

18

480

510

18

25

600

730

25

28

730

850

2 osie
23

28

620

730

28

33

850

970

33

38

970

1150

38

44

1100

1500

3 osie
36

38

890

1000

38

44

1000

1150

1804
Zarz¹dzenie Nr 188/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia10 grudnia 2001 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta
Helu w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta Helu
w okrêgu wyborczym Nr 1 w zwi¹zku z wyganiêciem
mandatu radnego w tym okrêgu.
§2
W wyborach wybierany bêdzie jeden radny.

§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 24 lutego 2002 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 188/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 5 stycznia 2002 r.

do 10 stycznia 2002 r.

borczym Nr 1 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
do 10 lutego 2002 r.

 sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta

23 lutego 2002 r.

 przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 2 spisu wyborców

24 lutego 2002 r.
godz. 6.00-20.00

 g³osowanie

Treæ czynnoci
 podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Helu informacji o granicach okrêgu wyborczego
Nr 1 i liczbie radnych wybieranych w tym okrêgu
oraz o siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej
 powo³anie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 1

do 25 stycznia 2002 r.
do godz. 24.00

 zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu wyborczym
Nr 1

do 3 lutego 2002 r.

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

do 9 lutego 2002 r.

Poz. 1804, 1805
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 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego w okrêgu wy-

1805
UCHWA£A Nr XXXVIII/278/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr
101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz.
600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr
5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz.
780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr 150, poz. 983 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 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  500 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1100 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, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynosz¹:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)

Nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

Mniej ni¿

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

1250

1300

13

14

1300

1400

14

15

1400

1500

15

18

1500

1600

Trzy osie
15

17

1300

1400

17

19

1400

1500

19
21
23

21
23
26

1500
1600
1700

1600
1700
1800

Cztery osie i wiêcej
23

25

1400

1500

25

27

1500

1600

27

29

1600

1700

29

32

1700

2124

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton stawka
podatku wynosi 800 z³.

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, 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 liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

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

Mniej ni¿

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

850

900

18

25

900

1000

25

31

1000

1100

31

40

1223

1678

36

40

1100

1492

40

44

1492

2207

Trzy osie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 stawka podatku wynosi 300 z³.

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, 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 i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej ni¿

Poz. 1805, 1806
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Stawki podatku (w z³otych)

Mniej ni¿

O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Jedna o
12

18

300

400

18

25

400

500

25

28

500

600

Dwie osie
23

28

400

500

28

33

531

736

33

38

736

1118

38

44

995

1472

Trzy osie
36

38

600

816

38

44

816

1109

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  940 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1250 z³.

dnia 29 grudnia 2000 r. Nr XXVII/205/2000 w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych oraz
wprowadzenia zwolnieñ od podatku.

§2

§4

Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych, od rodków transportowych posiadaj¹cych katalizatory lub inne tego typu urz¹dzenia okrela siê w wysokoci:
 dla rodków transportowych, o których mowa w §
1 pkt 1 uchwa³y:
lit a) 450 z³,
lit b) 600 z³,
lit c) 1000 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w §
1 pkt 3 uchwa³y  700 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w §
1 pkt 5 uchwa³y  250 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w §
1 pkt 7 uchwa³y:
lit a) 900 z³,
lit b) 1150 z³.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Krynica Morska z

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Sidor

1806
UCHWA£A Nr XXXVIII/279/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia 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
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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 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 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 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr XXVII/204/2000 w sprawie
okrelenia stawek podatku od nieruchomoci oraz prowadzenia zwolnieñ od podatku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
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 oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,50 z³, z tym ¿e:
a) od budynków letniskowych (rekreacyjnych) wykorzystywanych w okresie letnim 5,62 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
b) od budynków gospodarczych 4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowe,j
c) od budynków gara¿y wolnostoj¹cych 5,00 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli:
a) s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz doprowadzania wody  1% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 4-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
b) pozosta³ych budowli 2% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60
z³ od 1 m2 powierzchni,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi wchodz¹cymi w sk³ad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze  0,06 z³,
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.

1807
UCHWA£A Nr XXXVIII/280/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wzoru wykazu na podatek od nieruchomoci, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z
1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149
poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz.
983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375), art. 6 a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 66 ust. 8 pkt 1 ustawy z
dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56,
poz. 679 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór wykazu nieruchomoci na podatek od
nieruchomoci sk³adanego przez osoby fizyczne stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y*.
2. Ustala siê wzór deklaracji od nieruchomoci sk³adanej
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2 do uchwa³y*.
3. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adanej
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostki or* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê
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ganizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y*.
4. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adanej
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej, nadlenictwa oraz jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y*.

3) za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 150,00 z³,
4) za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 75,00 z³,
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

Op³ata jest p³atna w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowych, o których mowa w § 2, w
kasie Urzêdu Miasta lub na konto Urzêdu Miasta Nr
83080001-61681-36011-11/1 w Banku Spó³dzielczym w
Stegnie.

§3

§4

Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr XXVII/199/2000 w sprawie
ustalenia wzoru wykazu na podatek od nieruchomoci,
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leny.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr XXVII/198/2000 w sprawie
wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1808
UCHWA£A Nr XXXVIII/281/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mara
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 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
125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

1809
UCHWA£A Nr XXXVIII/282/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego poboru.

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez Urz¹d Miasta w Krynicy
Morskiej, okrelone w paragrafie 2 niniejszej uchwa³y.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr
101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz.
600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr
5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz.
780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§2

§1

Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez przewodnicz¹cego zarz¹du miasta lub sekretarza miasta 
50,00 z³,
2) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego  70,00 z³,

Ustala siê roczn¹ stawkê od posiadania psów:
1) od ka¿dego posiadanego psa w wysokoci 32,00 z³,
2) od posiadania jednego psa, dla osób poni¿ej 70 lat
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe,
których jedynym ród³em utrzymania jest emerytura
lub renta, w wysokoci 16,00 z³.

§1

*) Za³¹czników Nr 3 i 4 nie publikuje siê.
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§2

§3

Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
w terminie do 30 czerwca w kasie Urzêdu Miasta w Krynicy Morskiej lub na rachunek bankowy nr 8308000161681-36011-11/1 w Banku Spó³dzielczym w Stegnie.

Op³ata miejscowa p³atna jest w terminie dwóch dni od
dnia przybycia.

§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr XXVII/200/2000 w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów
oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego poboru.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1810
UCHWA£A Nr XXXVIII/283/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, sposobu poboru, terminu p³atnoci, inkasentów
oraz wprowadzenia zwolnieñ od op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 3 ustawy z 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
125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych lub turystycznych w Gminie Krynica Morska w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od emerytów i rencistów  0,70 z³,
2) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê  0,70 z³,
3) od pozosta³ych osób  1,40 z³,
§2
Zwalnia siê od op³aty miejscowej osoby z orzeczeniem
znacznego stopnia niepe³nosprawnoci.

§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentów op³aty miejscowej w osobach
w³acicieli orodków wczasowych, pól namiotowych i
kwater prywatnych lub osobach przez nich upowa¿nionych.
3. Ustala siê wynagrodzenia za inkaso op³aty miejscowej
w wysokoci 5% od zainkasowanej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia
2000 r. Nr XXVII/202/2000 w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, sposobu poboru, terminu p³atnoci, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnieñ
od op³aty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1811
UCHWA£A Nr XXXVIII/284/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
W sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Krynica Morska
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.11 art. 18 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 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 19 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 125, poz. 1375) uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Teren Gminy Miasta Krynica Morska zostaje podzielony na 4 strefy, w których prowadzony jest handel w
szczególnoci z rêki, stoisk, namiotów, przyczep i pojazdów samochodowych itd.:
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 Strefa A obejmuj¹ca: targowisko miejskie, ul. Marynarzy, Piaski oraz pozosta³e miejsca nie objête strefami od B do D,
 Strefa B obejmuj¹ca: ul. Morsk¹,Ba³tyck¹, Robotników, M³odzie¿y, ¯eromskiego,
 Strefa C obejmuj¹ca: MOLO,
 Strefa D obejmuj¹ca: ul. wierczewskiego,Portow¹,
Korczaka, Przyjani, Sienkiewicza.
2. Szczegó³owy podzia³ na strefy stanowi za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Na terenie MOLO handel ograniczony zostaje tylko i
wy³¹cznie do sprzeda¿y:
a) wyrobów z bursztynu (w tym srebro),
b) rêkodzie³a ludowego,
c) staroci,
d) pami¹tek zwi¹zanych z Mierzej¹ Wilan¹,
e) widokówek.
2. Sprzeda¿ innych artyku³ów poza wymienionymi w ust.
1 jest zabroniona.
3. Sprzeda¿ na terenie MOLO odbywaæ siê bêdzie na
wskazanych przez Zarz¹d Miasta miejscach oznaczonych w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y.
4. Osoby sk³adaj¹ce podania o handel w strefie C bêd¹
wpisywane na listê wed³ug kolejnoci zg³oszeñ i zostan¹ z nimi zawarte umowy dzier¿awy okrelaj¹ce
wydzielone miejsce do handlu, okres obowi¹zywania
umowy oraz inne warunki.
5. W przypadku sprzeda¿y w strefie C innych produktów
ni¿ wymienione w ust. 1 oraz nieprzestrzegania warunków umowy, zostanie ona rozwi¹zana w trybie natychmiastowym, a osoba handluj¹ca wy³¹czona bêdzie
z ubiegania siê o zawarcie umowy dzier¿awy w tej strefie w roku nastêpnym.
§3
1. Handel na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy przy ul. Korczaka oraz na rogu ul. wierczewskiego i Portowej odbywaæ siê bêdzie na wskazanych
przez Zarz¹d Miasta miejscach oznaczonych w za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y
2. Osoby sk³adaj¹ce podania o handel w miejscach wymienionych w ust. 1 bêd¹ wpisywane na listê wg kolejnoci zg³oszeñ i zostan¹ z nimi zawarte umowy dzier¿awy okrelaj¹ce wydzielone miejsce do handlu, okres
obowi¹zywania umowy oraz inne warunki.
3. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy dzier¿awy na terenie okrelonym w ust. 1, umowa zostanie
rozwi¹zana w trybie natychmiastowym, a osoba handluj¹ca zostanie wy³¹czona z ubiegania siê o zawarcie
dzier¿awy na tym terenie w roku nastêpnym
§4
Zarz¹d Miasta mo¿e wydaæ pozwolenie na handel obnony na terenie pla¿y, lodami i napojami ch³odz¹cymi
po uprzednim uzyskaniu przez zainteresowanego pozwolenia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
§5
1. Ustala siê regulamin targowiska miejskiego znajduj¹cego siê w strefie A.
2. Regulamin stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§6
Za nieprzestrzegania postanowieñ niniejszej Uchwa³y
gro¿¹ sankcje karne przewidziane w Kodeksie Wykroczeñ
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/241/01 z dnia 30 maja
2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk i ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor
Za³¹cznik Nr1
do uchwa³y XXXVIII/284/01
REGULAMIN
Obowi¹zuj¹cy na targowisku miejskim
1. Targowisko miejskie prowadzi Urz¹d Miasta w Krynicy Morskiej, bêd¹cy administratorem.
2. Osoby prowadz¹ce handel na targowisku zobowi¹zane s¹ do przestrzegania regulaminu, przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych.
3. Na targowisku mog¹ byæ sprzedawane towary z wyj¹tkiem:
 napojów alkoholowych,
 benzyny, nafty, materia³ów pirotechnicznych i wybuchowych,
 przedmiotów i ekwipunku wojskowego i innych artyku³ów, których sprzeda¿ zabroniona jest odrêbnymi przepisami.
4. Targowisko miejskie jest czynne od godz. 10 do 22.
5. Osoba prowadz¹ca sprzeda¿ na targowisku zobowi¹zana jest umieciæ na wszystkich towarach i w miejscu widocznym ceny.
6. Przy warzeniu i mierzeniu mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie jednostki miar obowi¹zuj¹ce w obrocie towarowym.
7. Urz¹dzenia i przyrz¹dy pomiarowe u¿ywane na targowisku powinny mieæ wa¿n¹ cechê legalizacyjn¹, a
ponadto winny byæ ustawione w ten sposób, aby
kupuj¹cy mia³ mo¿liwoæ stwierdzenia prawid³owoci pomiaru.
8. Od osób prowadz¹cych handel pobiera siê op³atê targow¹ za porednictwem inkasenta wydaj¹cego pokwitowanie. Pokwitowanie nale¿y zachowaæ do kontroli.
9. Wysokoæ op³at ustalana jest przez Radê Miasta.
10. Korzystaj¹cy z targowiska zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoci i porz¹dku.
11. Sprzeda¿ na terenie targowiska mo¿e odbywaæ siê w
miejscach wyznaczonych przez administratora.
12. Zabrania siê rezerwowania miejsc na targowisku
skrzynkami, le¿akami, ³ó¿kami, przyczepami.
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13. Osoby handluj¹ce na targowisku, które nie podporz¹dkuj¹ siê warunkom regulaminu zostan¹ usuniête
z jego terenu przez gospodarza targowiska.
14. Po zamkniêciu targowiska nie wolno przebywaæ na
jego terenie.
15. Za nie przestrzeganie niniejszego regulaminu grozi
kara grzywny albo nagany w trybie i na zasadach okrelonych w Kodeksie Wykroczeñ.

1812
UCHWA£A Nr XXXVIII/285/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 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, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Bior¹c pod uwagê zapisy uchwa³y Rady Miejskiej Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/284/
01, dziel¹cej teren gminy na 4 strefy, w których prowadzony jest handel, ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz od
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci
prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w strefie A:
a) za sprzeda¿ z kosza, rêki  15 z³,
b) za sprzeda¿ ze stolika, ³awy  20 z³,
c) za sprzeda¿ z namiotu  30 z³,
d) za sprzeda¿ z samochodu osobowego  30 z³,
e) za sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci od 2 do 4
 35 z³,
f) za sprzeda¿ z samochodu o ³adownoci od 4 do 6
lub autobusu  40 z³,
2) w pozosta³ych strefach w zale¿noci od sposobu
sprzeda¿y stawki op³aty zostaj¹ podwy¿szone o:
a) 10 z³ w strefie B,
b) 15 z³ w strefie C,
c) 20 z³ w strefie D.
2. Stawki op³aty okrelone w ust. 1 niniejszego par. obowi¹zuj¹ w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia roku podatkowego, a w pozosta³ym okresie na terenie ca³ej
gminy obowi¹zuj¹ stawki w wysokoci okrelonej dla
strefy A.
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3. Obowi¹zkowi op³aty targowej podlegaj¹ podmioty
handluj¹ce we wszystkich miejscach na terenie Miasta
Krynica Morska, uznanych za targowiska w rozumieniu art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
pón. zm.).
§2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest termin za¿¹dania op³aty przez inkasenta.
§3
Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pana Sebastiana Halama.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej w
wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej 29 grudnia 2000 r.
Nr XXVII/201/2000 r. w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwa³a Nr XXIX/
226/01 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y okrelenia dziennych stawek op³aty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za
inkaso.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1813
UCHWA£A Nr XXXVIII/286/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr
123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z
1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr
123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr 150, poz. 983 i
Nr 160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.
1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1375)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy,
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2) rodki transportowe bêd¹ce we w³adaniu jednostek
stra¿y po¿arnej.
3) autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do
szkó³.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmuj¹
rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.

Poz. 1813, 1814, 1815, 1816

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1814
UCHWA£A Nr XXXVIII/287/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr
101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz.
600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr
5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz.
780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Krynica Morska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
budowle, grunty:
a) bêd¹ce w u¿ytkowaniu gminnych jednostek i zak³adów bud¿etowych,
b) bêd¹ce w u¿ytkowaniu ochotniczych stra¿y po¿arnych,
c) stanowi¹ce w³asnoæ gminy, nie oddane we w³adanie innych podmiotów,
d) miejsca kultu religijnego i cmentarze,
e) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw rolnych
oznaczone nastêpuj¹cymi kodami u¿ytkowania gruntów:
Tr  tereny ró¿ne
dr  drogi
Lz  grunty zakrzewione i zadrzewione
§2

1815
UCHWA£A Nr XXXVIII/288/01
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, 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 i Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr
89 poz. 971) oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzenia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku lenego lasy stanowi¹ce w³asnoæ gminy Krynica Morska.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/203/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku lenego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Sidor

1816
UCHWA£A Nr XXXV/1126/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
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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 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971, Nr 89 poz. 971), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r.
Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91
poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107
poz. 689, Nr 121 poz. 770 i 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 125, poz. 1375), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Gdynia:
1) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku
w³¹cznie  576,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
480,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 od pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku
w³¹cznie  720,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
600,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 od pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku
w³¹cznie  1 200,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
1 008,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  2 124,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton, z tym ¿e:
a) od ci¹gnika siod³owego o nacisku na siod³o ci¹gnika do 4 ton w³¹cznie:
 wyprodukowanego do 1998 roku w³¹cznie  1
320,20 z³,
 wyprodukowanego po 1998 roku  1 260,00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego o nacisku na siod³o ci¹gnika powy¿ej 4 ton:
 wyprodukowanego do 1998 roku w³¹cznie  1
380,00 z³,
 wyprodukowanego po 1998 roku  1 320,00 z³,
c) od ci¹gnika balastowego:
 wyprodukowanego do 1998 roku w³¹cznie  1
380,00 z³,
 wyprodukowanego po 1998 roku  1 320,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton w³¹cznie do 36 ton w³¹cznie  1 680,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2 208,00 z³,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
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kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, z tym ¿e:
 od pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku w³¹cznie  516,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
480,00 z³,
6) od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton w³¹cznie do 36 ton w³¹cznie 744,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mog¹ byæ ni¿sze od kwot
okrelonych w za³¹czniku nr 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  1020,00 z³,
7) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 do pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku
w³¹cznie  780,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
708,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
 do pojazdu wyprodukowanego do 1998 roku
w³¹cznie  1 440,00 z³,
 od pojazdu wyprodukowanego po 1998 roku 
1 380,00 z³.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXV/912/00 Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków
transportowych (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 46,
poz. 415).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1817
UCHWA£A Nr XXXV/1127/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdynia, terminu p³atnoci oraz sposobu jej poboru.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
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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 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971), art. 27 § 4a ustawy z 29 sierpnia
1997 r.  Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z
pón. zm.) 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), w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Nr
3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca 1992 r. w
sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 9, poz. 43) Rada Miasta Gdyni uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,55 z³.
§2
1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
2. Poboru op³aty miejscowej dokonuje siê na drukach
stosowanych do przyjmowania wp³at gotówkowych.
§3
1. Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami us³ugowymi, w których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie, oraz pracowników Urzêdu
Miasta Gdyni.
2. Inkasenci op³aty winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem miasta w terminie do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie
dotyczy.
3. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 10% pobranych op³at, p³atne w terminie 14 dni po
przedstawieniu rozliczenia.

UCHWA£A Nr XXXV/1128/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów
na terenie miasta Gdyni, terminu p³atnoci oraz sposobu jego poboru.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971), art. 14. ust. 1, 2, 3 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, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
125, poz. 1375), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) 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 Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 35,00 z³.
§2
1. Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania, do dnia 31
marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od
posiadania psów jest p³atny w po³owie jego wysokoci.

§4

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.

1. Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze
inkasa.
2. Poboru podatku dokonuje siê na drukach stosowanych
do przyjmowania wp³at gotówkowych.

§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr XXV/914/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdynia, terminu p³atnoci oraz sposobu
jej poboru (Monitor Rady Miasta w Gdyni Nr 46, poz. 417).
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.

1818

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§4
Okrela siê inkasentów podatku od posiadania psów,
zobowi¹zanych do jego poboru:
1) Administracje Budynków Komunalnych nr 1, 3, 4, 5,
2) Spó³dzielnie Mieszkaniowe posiadaj¹ce budynki
mieszkalne,
3) Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹,
4) Pozosta³e jednostki administruj¹ce zasobami mieszkaniowymi,
5) Pracowników Urzêdu Miasta Gdyni.
§5
1. Inkasenci podatku winni dokonywaæ rozliczenia wp³ywów z bud¿etem miasta w terminie do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego rozliczenie
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dotyczy.
2. Ustala siê, ¿e wynagrodzenie inkasenta wynosi 30%
kwoty pobranego podatku i p³atne jest w terminie 14
dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w
ust. 1.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a XXV/913/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci oraz sposobu jego poboru (Monitor Rady Miasta
Gdyni Nr 46, poz. 416).
§8
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1819
UCHWA£A Nr XXXV/1129/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971), art. 5, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9 poz. 31 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
125, poz. 1375), 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 Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci,
od nastêpuj¹cych przedmiotów opodatkowania:
1) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
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budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,83 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) 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) pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,62 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
5) budowli lub ich czêci  2% ich wartoci,
6) gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³ od 1 m2 powierzchni,
7) gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym, wykorzystywanych na
cele rolnicze  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,09 z³  od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XIV/911/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdyni
(Monitor Rady Miasta w Gdyni Nr 46, poz. 414).
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

1820
UCHWA£A Nr XXXV/1130/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru op³aty
targowej na terenie miasta Gdyni, a tak¿e jej wysokoci.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971), art. 15 i art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2
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ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 1991 roku nr 9, poz. 31 z póniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) 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 Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê na targowiskach i w innych
miejscach, w których prowadzona jest sprzeda¿.
§2
1. Wysokoæ op³aty targowej zale¿na jest od formy prowadzenia sprzeda¿y, jej przedmiotu, powierzchni zajêtej na sprzeda¿, a tak¿e od lokalizacji targowiska.
2. Uiszczona op³ata uprawnia do sprzeda¿y wy³¹cznie na
targowisku, gdzie op³atê pobrano.
3. Przy sprzeda¿y poza targowiskami obowi¹zuje op³ata
targowa pobierana z góry.
§3
1. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y na targowiskach, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê tabelê stawek op³aty targowej za prowadzenie sprzeda¿y poza targowiskami, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4

§5
1. Inkasenci wp³acaj¹ do bud¿etu miasta pe³n¹ kwotê zebranej op³aty i rozliczaj¹ siê z pobranych druków op³aty w nastêpuj¹cych terminach:
1) do dnia dwudziestego ka¿dego miesi¹ca  za okres
od pocz¹tku miesi¹ca do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca,
2) do dnia pi¹tego ka¿dego miesi¹ca  za okres od 16
dnia do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedniego
2. Wynagrodzenie inkasenta pobieraj¹cego op³atê na targowiskach prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹, stanowi prowizja w wysokoci 20% pobranych op³at.
3. Wynagrodzenie inkasenta pobieraj¹cego op³atê na targowiskach prowadz¹cych sprzeda¿ hurtow¹, stanowi
prowizja w wysokoci 15% pobranych op³at.
4. Wynagrodzenie p³atne jest za okresy miesiêczne, w
terminach okrelonych odrêbnie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXV/916/00 Rady Miasta Gdyni z 28 grudnia
2000 r. w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru
op³aty targowej na terenie miasta Gdyni, a tak¿e jej wysokoci (Monitor Rady Miasta w Gdyni Nr 46, poz. 419)
§8
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.

1. Op³atê targow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
2. Na inkasentów op³aty targowej, zobowi¹zanych do jej
poboru, wyznacza siê:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadz¹ce targowisko,
2) pracowników Urzêdu Miasta,
3) inkasenta Urzêdu Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Nr 1 do uchwa³y
Rady Miasta Gdyni
Nr XXXV/1130/01
z dnia 28 listopada 2001 r.
STAWKI OP£ATY TARGOWEJ ZA PROWADZENIE SPRZEDA¯Y NA TARGOWISKACH

Lp.

1

1.

forma sprzeda¿y

2
przy sprzeda¿y z rêki, kosza, skrzynki,
wózków, wiader,
z ziemi itp., - za 1 m2 zajêtej powierzchni
terenu

dzienne op³aty na targowiskach
prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹

dzienna stawka
na targowiskach
prowadz¹cych

w strefie
ródmiejskiej
3

poza stref¹
ródmiejsk¹
4

sprzeda¿ hurtow¹

3,40

2,70

x

Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 300 z³

5,20
2.

przy sprzeda¿y z ³aw i sto³ów  za 1 m2
zajêtej powierzchni

5

4,10

x

Przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 300 z³

Za³¹cznik
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3091 

3.

przy sprzeda¿y ze stoisk, straganów, tzw.
„¿ab  szczêk, oraz z przyczep do
samochodów osobowych – od jednej sztuki

4.

przy sprzeda¿y z pojazdu samochodowego
– od jednej szt.
a) osobowego i ciê¿arowego
o ³adownoci do 2,5 ton,
b) o ³adownoci od 2,5 ton do 7,0 ton,
c) o ³adownoci powy¿ej 7 ton

Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy
ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od
dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w.
Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al. Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz.
Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.

17,00

14,00

11,00

23,00

15,00

10,00

27,00
78,00

23,00
62,00

12,00
15,00

3. Op³ata dzienna  w dniu sprzeda¿y w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego  tak¿e czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kó³.
5. Stoisko  odpowiednio urz¹dzony punkt sprzeda¿y.
6. Stragan  rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urz¹dzonego punktu sprzeda¿y.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Rady Miasta Gdyni
Nr XXXV/1030/01
z dnia 28 listopada 2001 r.
STAWKI OP£AT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDA¯Y POZA TARGOWISKAMI

Lp.

rodzaj dzia³alnoci

1
2
1. sprzeda¿ pocztówek
sprzeda¿ biletów ZKM, biletów na imprezy
2. masowe, kart parkingowych, gazet, map, losów,
losów loterii fantowych
3. sprzeda¿ kwiatów
sprzeda¿ wyrobów artystów plastyków i twórców
4
sztuki ludowej
sprzeda¿ art. zwi¹zanych ze wiêtami
5 kalendarzowymi i miejskimi, art. sezonowych i
pami¹tkarskich lub promocja nowego produktu
6 sprzeda¿ ma³ej gastronomii
6a sprzeda¿ ma³ej gastronomii z wózka  do 1 m2
7 sprzeda¿ ze stoisk przed sklepami
8 imprezy i kiermasze
9 warzywa i owoce
10 sprzeda¿ innych artyku³ów

podst.
wymiaru
3
m2

w strefie
ródmiejskiej
4
2,80*

poza stref¹
ródmiejsk¹
6
2,80*

m2
m2

1,50*
10,00*

1,50*
5,00*

m2

2,50*

2,50*

m2

9,00*

9,00*

punkt
m2
m2
m2
punkt
x

21,00
13,00*
8,00*
2,00*
28,00
270,00

17,00
13,00*
4,00*
2,00*
17,00
270,00

* przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 560,00 z³.
Objanienia:
1. Strefa ródmiejska  oznacza teren zawarty pomiêdzy
ulicami: w. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od
dworca Gdynia G³ówna do przystanku Wzgórze w.
Maksymiliana w³¹cznie, ul. wiêtojañska od Al. Zwyciêstwa do Al. Marsz. Pi³sudskiego, i dalej Al. Marsz.
Pui³sudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.

2. Op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty
m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿.
3. Op³ata za punkt  oznacza op³atê za wyznaczon¹ powierzchniê i lokalizacjê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1821, 1822
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UCHWA£A Nr XXXV/1131/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.

UCHWA£A Nr XXXV/1133/01
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie: zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr
132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr
107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 z 1998 r.
Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89 poz. 971), art. 7 ust. 2 i art. 14 pkt 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 1991 roku nr 9, poz. 31 z póniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i grunty lub ich czêci bêd¹ce we
w³adaniu jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy
Gdynia,
2) powierzchnie zajête przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych nie posiadaj¹cych lokali u¿ytkowych, stanowi¹cych w³asnoæ osób
fizycznych,
3) gara¿e s³u¿¹ce do przechowywania wózków inwalidzkich o napêdzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych nale¿¹cych do inwalidów, których przydatnoæ posiadania ze wzglêdu na inwalidztwo potwierdzona jest przez lekarza.
§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od:
1) emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe, przy czym zwolnienie to przys³uguje na jednego psa,
2) posiadaczy szczeni¹t w wieku do omiu tygodni,
3) posiadaczy psów ratowniczych  zarejestrowanych w
Sekcji Psów Ratowniczych Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gdañsku,
4) posiadania psa wziêtego ze schroniska, na okres jednego roku, na podstawie zawiadczenia wydanego
przez Schroniska Opieki nad Zwierzêtami.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdyni.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób
rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Dzia³aj¹c 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, 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 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 97, poz. 1050), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê op³aty za us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej zgodnie z za³¹cznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Uchwa³y.
2. Ceny za us³ugi przewozowe s¹ jednolite przy przewozach ró¿nymi rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
§2
1. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami
miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwyk³ych,
pospiesznych i nocnych uprawnieni s¹:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm  na podstawie legitymacji,
2) dzieci do lat 4 (z wózkiem dzieciêcym lub bez),
3) niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (z
wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych niezdolnych do
pracy i samodzielnej egzystencji  na podstawie
ksi¹¿ki inwalidy wojennego (wojskowego),
4) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji (z w wózkiem inwalidzkim lub bez)
oraz towarzysz¹cy im przewodnicy  na podstawie
dokumentu stwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoæ w
stopniu znacznym lub niezdolnoæ do samodzielnej
egzystencji,
5) ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy  na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoæ z powodu wady wzroku,
6) osoby, które ukoñczy³y 70 lat  na podstawie dokumentu to¿samoci,
7) dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18, nie objêci obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub niepe³nosprawnoci (z wózkiem inwalidzkim lub bez), jak równie¿
uczniowie szkó³ specjalnych (na podstawie dokumentu powiadczaj¹cego niepe³nosprawnoæ) i towarzysz¹cy im opiekun (opiekunowi bez towarzystwa dziecka prawo to przys³uguje na trasie: miejsce zamieszkania  placówka opiekuñcza  na podstawie zawiadczenia placówki),
8) osoby legitymuj¹ce siê biletem pracowniczym,
9) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia,
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10) ¿o³nierze rezerwy w dniu rozpoczêcia æwiczeñ, w
trybie natychmiastowym  na podstawie karty powo³ania,
11) przewodnicy z psami ratowniczymi, oznaczonymi
emblematem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
2. Do korzystania z biletów ulgowych w rodkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwyk³ych, pospiesznych i nocnych uprawnieni s¹:
1) kombatanci  na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,
2) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i szkó³ policealnych do dnia 31 grudnia roku
ukoñczenia 21 lat  na podstawie legitymacji szkolnej,
3) studenci szkó³ wy¿szych  na podstawie legitymacji
studenckiej,
4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat  na podstawie dokumentu potwierdzaj¹cego wiek dziecka,
5) m³odzie¿ niezdolna do pracy oraz m³odzie¿ niepe³nosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w
wieku 18-30 lat, na podstawie dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoæ,
6) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy
powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych
b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne
 na podstawie legitymacji emeryta/rencisty i ostatniego odcinka wyp³aty wiadczenia emerytalnego
lub rentowego.
3. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami
miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych,
linii lotniskowej i linii do promu uprawnieni s¹:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm  na podstawie legitymacji,
2) niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz
przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych
niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji 
na podstawie ksi¹¿ki inwalidy wojennego (wojskowego),
3) ociemniali ca³kowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz towarzysz¹cy im przewodnicy  na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoæ z powodu wady wzroku,
4) dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18, nie objêci obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub niepe³nosprawnoci, jak równie¿ uczniowie szkó³ specjalnych (na
podstawie legitymacji osoby niepe³nosprawnej) i
towarzysz¹cy im opiekun (opiekunowi bez towarzystwa dziecka prawo to przys³uguje na trasie: miejsce zamieszkania  placówka opiekuñcza  na podstawie zawiadczenia placówki),
5) osoby legitymuj¹ce siê biletem pracowniczym,
6) przewodnicy z psami ratowniczymi, oznaczonymi
emblematem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
7) dzieci do lat 4 (z wózkiem dzieciêcym lub bez).
4. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w
rodkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach
specjalnych, linii lotniskowej i linii do promu uprawnieni s¹:
1) kombatanci  na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,
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2) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i szkó³ policealnych do dnia 31 grudnia roku
ukoñczenia 21 lat  na podstawie legitymacji szkolnej,
3) studenci szkó³ wy¿szych  na podstawie legitymacji studenckiej,
4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
5) osoby, które ukoñczy³y 70 lat  na podstawie dokumentu to¿samoci,
6) m³odzie¿ niezdolna do pracy oraz m³odzie¿ niepe³nosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w
wieku 18-30 lat, na podstawie legitymacji osoby
niepe³nosprawnej,
7) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz towarzysz¹cy im przewodnicy  na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego
niepe³nosprawnoæ w stopniu znacznym lub niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji,
8) ociemniali niezdolni do pracy  na podstawie dokumentu stwierdzaj¹cego niezdolnoæ do pracy z
powodu wady wzroku,
9) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia,
10) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne  na podstawie legitymacji emeryta/rencisty i ostatniego odcinka wyp³aty wiadczenia emerytalnego lub rentowego.
5. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami
miejskiej komunikacji zbiorowej wy³¹cznie na liniach
zwyk³ych w granicach administracyjnych Gdyni, w
okresie wa¿noci biletu  cz³onkowie rodzin wielodzietnych na podstawie biletu rodzinnego.
6. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów minibusem
na zamówienie, niefunkcjonuj¹cym w ramach regularnej komunikacji miejskiej, przystosowanym do przewozu osób niepe³nosprawnych w kursach zwi¹zanych
z nauk¹ szkoln¹ maj¹ prawo dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna uczêszczaj¹ce do publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów. Pierwszeñstwo do korzystania z tych przejazdów maj¹ dzieci i m³odzie¿ podró¿uj¹ce w relacjach, w których nie istnieje bezporednie
po³¹czenie miêdzy miejscem zamieszkania a miejscem
nauki lini¹ autobusow¹ lub trolejbusow¹ obs³ugiwan¹
przez pojazdy niskopod³ogowe.
7. Dokumenty stanowi¹ce podstawê do przejazdów bezp³atnych i ulgowych s¹ okrelone przepisami szczegó³owymi i wydane przez polskie w³adze pañstwowe, samorz¹dowe oraz organizacje i instytucje dzia³aj¹ce na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Bilety jednorazowe ZKM w Gdyni s¹ wa¿ne na obszarze Gdyni, Sopotu, Gdañska oraz na liniach Zarz¹du
Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze innych
gmin.
2. Bilet jednorazowy (w tym karnet)  w celu nadania mu
wa¿noci  musi byæ skasowany niezw³ocznie po wejciu do rodka miejskiej komunikacji zbiorowej.
3. Bilety okresowe s¹ wa¿ne na obszarze gminy Gdynia
oraz na liniach Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni
na obszarze innych gmin.
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4. Bilety okresowe imienne, normalne i ulgowe mo¿na
nabyæ:
1) na dni od poniedzia³ku do pi¹tku w okrelonym miesi¹cu (z wy³¹czeniem wszystkich sobót i niedziel),
2) na wszystkie dni okrelonego miesi¹ca.
5. Bilety okresowe na okaziciela, wa¿ne codziennie, mo¿na nabyæ:
1) na wszystkie dni okrelonego miesi¹ca,
2) na 10 kolejnych dni (dekadê), rozpoczynaj¹c od dowolnie wskazanego dnia.
6. Bilet miesiêczny imienny sk³ada siê z:
1) blankietu z okrelonym rodzajem linii i obszarem
wa¿noci oraz wpisanymi danymi personalnymi
w³aciciela,
2) aktualnego zdjêcia w³aciciela po³¹czonego z blankietem i ostemplowanego piecz¹tk¹ punktu sprzeda¿y,
3) znaczka o okrelonym nominale (odpowiadaj¹cym
zakresowi czasowemu i obszarowi podró¿owania
wyznaczonemu na blankiecie) ze stemplem miesi¹ca i naniesion¹ tuszem lub atramentem numeracj¹
blankietu.
7. Bilet miesiêczny na okaziciela wa¿ny jest z naniesion¹
piecz¹tk¹ punktu sprzeda¿y i piecz¹tk¹ miesi¹ca.
8. Bilet dekadowy na okaziciela wa¿ny jest z naniesion¹
piecz¹tk¹ punktu sprzeda¿y i zaznaczonym tuszem lub
atramentem okresem wa¿noci.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§4
1. Bilet jednorazowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystywania nie mo¿e byæ przekazany innej osobie.
2. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe.
3. Bilety zniszczone, uszkodzone, w jakikolwiek sposób
poprawiane lub niew³aciwie skasowane, s¹ niewa¿ne.
4. Bilety ulgowe wa¿ne s¹ wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym prawo pasa¿era do korzystania z biletów
ulgowych w rodkach miejskiej komunikacji zbiorowej.
§5
1. Na liniach specjalnych, linii lotniskowej i linii do promu nie obowi¹zuj¹ bilety okresowe.
2. Za przewóz zwierzêcia domowego, baga¿u rêcznego
(przekraczaj¹cego wymiary: 20x40x60 cm i nieprzekraczaj¹cego wymiarów: 30x60x90 cm), wózka (z wyj¹tkiem sytuacji okrelonej w § 2 ust. 1 punkt 2,3,4 i ust. 3
punkt 7), roweru (przewo¿onego za zgod¹ kierowcy)
lub nart obowi¹zuje op³ata w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
3. Na linii lotniskowej i linii do promu nie obowi¹zuje
op³ata za przewóz baga¿u rêcznego, niezale¿nie od jego
wymiarów.
4. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego wa¿nego tylko na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy taryfowej obowi¹zuje
bilet jednorazowy w cenie w³aciwej dla nastêpnego
miasta (gminy).
5. Nie dopuszcza siê dop³at do biletów okresowych w
celu skorzystania z innego rodzaju linii.
§6
1. Bilet rodzinny przys³uguje ka¿dej rodzinie zameldowa-

9.

10.

11.

nej w Gdyni pod wspólnym adresem, w której minimum jedno z rodziców jest w stanie wylegitymowaæ
siê dokumentem to¿samoci z liczb¹ wpisanych dzieci
w³asnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat
w³¹cznie  równ¹ lub wiêksz¹ od czterech.
Bilet rodzinny uprawnia do przejazdów rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej wy³¹cznie na liniach zwyk³ych w granicach Gdyni:
1) rodziny wielodzietne  w soboty, niedziele i wiêta
w okresie wa¿noci biletu,
2) dzieci  we wszystkie dni tygodnia w okresie wa¿noci biletu (z wy³¹czeniem lipca i sierpnia).
Osoby uprawnione do korzystania z biletu rodzinnego  cz³onkowie rodziny  wyszczególnieni s¹ na rewersie biletu. Uprawnienie do przejazdu bezp³atnego obowi¹zuje dla cz³onka rodziny  okaziciela biletu
oraz dla cz³onków wyszczególnionych na rewersie
biletu, podró¿uj¹cych wspólnie z okazicielem.
Bilet rodzinny nale¿y posiadaæ w czasie przejazdu i
okazywaæ do kontroli.
Bilet rodzinny wa¿ny jest z dowodem to¿samoci ka¿dej osoby podró¿uj¹cej na jego podstawie.
Bilet rodzinny wa¿ny jest przez jeden rok  od dnia 1
marca do koñca lutego roku nastêpnego.
Bilet rodzinny jest nieodp³atny.
Zameldowanie rodziny wielodzietnej pod wspólnym
adresem w Gdyni nale¿y potwierdziæ zawiadczeniem
z Urzêdu Miasta w Gdyni lub aktualnym wpisem do
dowodu osobistego jednego z rodziców. Kopiê tego
dokumentu nale¿y z³o¿yæ w ZKM w Gdyni.
Bilet rodzinny wydawany jest w siedzibie Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Prawo odbioru biletu
przys³uguje jednemu z rodziców rodziny, która spe³nia wymogi okrelone w ust. 1.
Prawo otrzymania biletu rodzinnego nie przys³uguje
w przypadku, kiedy cz³onkowie rodziny uprawnieni
s¹ do biletu pracowniczego lub pracowniczo-rodzinnego.
Duplikatów biletów rodzinnych nie wydaje siê.
§7

1. Bilet pracowniczy przys³uguje:
1) pracownikom (niezale¿nie od sta¿u pracy) gdyñskich
gminnych jednostek organizacyjnych komunikacji
miejskiej,
2) kierowcom (niezale¿nie od sta¿u pracy) przedsiêbiorstw nie bêd¹cych gdyñskimi gminnymi jednostkami organizacyjnymi komunikacji miejskiej, a zatrudnionych przez ZKM w Gdyni, którzy obs³uguj¹
wy³¹cznie linie komunikacji miejskiej.
2. Bilet pracowniczo-rodzinny przys³uguje:
1) emerytom i rencistom pod warunkiem, ¿e bezporednio przed przejciem na emeryturê lub rentê byli
zatrudnieni na wiêcej ni¿ 1 etatu i posiadaj¹ co najmniej 5-letni, nieprzerwany sta¿ pracy w gdyñskich
gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
2) wspó³ma³¿onkom i dzieciom pracowników, emerytów
i rencistów gdyñskich gminnych jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej pod warunkiem, ¿e:
a) pracownik jest zatrudniony na wiêcej ni¿ 1/2 etatu i przepracowa³ co najmniej 12 m-cy w gdyñskich gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
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b) emeryt lub rencista bezporednio przed przejciem na emeryturê lub rentê zatrudniony by³ na
wiêcej ni¿ 1/2 etatu i osi¹gn¹³ co najmniej 5-letni,
nieprzerwany sta¿ pracy w gdyñskich gminnych
jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
3) wdowom i wdowcom po pracownikach, emerytach
i rencistach oraz ich dzieciom pod warunkiem, ¿e:
a) zachowali w/w status prawny,
b) pracownik bezporednio przed zgonem by³ zatrudniony na wiêcej ni¿ 1/2 etatu i przepracowa³
co najmniej 12 m-cy w gdyñskich gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
c) emeryt lub rencista, bezporednio przed przejciem na emeryturê lub rentê, zatrudniony by³ na
wiêcej ni¿ 1/2 etatu i osi¹gn¹³ co najmniej 5-letni,
nieprzerwany sta¿ pracy w gdyñskich gminnych
jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej.
3. Dzieciom wymienionym w ust. 2 pkt 2 i 3 bilet pracowniczo-rodzinny przys³uguje do chwili osi¹gniêcia
16 roku ¿ycia lub do chwili zakoñczenia nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿:
1) do ukoñczenia 21 lat w przypadku uczêszczania do
szko³y ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub
policealnej,
2) do ukoñczenia 25 lat w przypadku uczêszczania do
szko³y wy¿szej.
4. Pobieranie nauki w szko³ach nale¿y potwierdziæ zawiadczeniem ze szko³y dostarczonym do ZKM w
Gdyni.
5. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne nale¿y posiadaæ w czasie przejazdu i okazywaæ do kontroli.
6. Bilet pracowniczy i pracowniczo-rodzinny wa¿ny jest
przez jeden rok  od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
7. Bilet pracowniczy jest nieodp³atny.
8. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne uprawniaj¹ do korzystania z wszystkich linii ZKM w Gdyni.
9. Osoby pos³uguj¹ce siê biletem pracowniczym lub pracowniczo-rodzinnym mog¹ przewoziæ zwierzê domowe, baga¿ rêczny, wózek, rower (za zgod¹ kierowcy) i
narty bez dodatkowej op³aty.
10. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne dla osób
wymienionych w ust. 1 i 2 wystawiane s¹ przez ZKM
w Gdyni na podstawie list sporz¹dzanych przez gdyñskie gminne jednostki organizacyjne komunikacji miejskiej w Gdyni i przedsiêbiorstwa nie bêd¹ce gdyñskimi gminnymi jednostkami organizacyjnym komunikacji miejskiej, a zatrudniane przez ZKM w Gdyni.
11. Ulgowe bilety pracowniczo-rodzinne przys³uguj¹ osobom okrelonym w § 2 ust. 2.
12. Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego uprawnienie do
przejazdów ulgowych nale¿y dostarczyæ do ZKM w
Gdyni.
13. Duplikatów rocznych biletów pracowniczych i pracowniczo-rodzinnych nie wydaje siê.
§8
1. Kontrolê wa¿noci biletów i dokumentów uprawniaj¹cych do korzystania z biletów ulgowych lub prawa do
przejazdów bezp³atnych w rodkach miejskiej komunikacji zbiorowej prowadz¹ kontrolerzy biletów legitymuj¹cy siê identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Kontroler biletów w razie ujawnienia przejazdu bez
wa¿nego biletu uprawniony jest do wystawienia op³aty dodatkowej zgodnie z treci¹ za³¹cznika 3 do niniejszej Uchwa³y.
§9
Uchyla siê:
1) Uchwa³ê nr XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia
26 listopada 1997 r. w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami komunikacji zbiorowej,
2) Uchwa³ê nr XLI/773/98 Rady Miasta Gdyni z dnia 28
stycznia 1998 r. w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr
XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada
1997 r. w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami komunikacji zbiorowej,
3) Uchwa³ê nr XLIII/839/98 Rady Miasta Gdyni z 25 marca 1998 r. w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr XXXIX/
721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r.
w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób
rodkami komunikacji zbiorowej,
4) Uchwa³ê nr IV/101/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami komunikacji zbiorowej,
5) Uchwa³ê nr V/120/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr XXXIX/
721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r.
w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób
rodkami komunikacji zbiorowej oraz wprowadzenia
do taryfy ZKM biletu nazywanego dalej biletem rodzinnym,
6) Uchwa³y nr V/133/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany Uchwa³y nr V/120/99
Rady Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami komunikacji zbiorowej oraz wprowadzenia do taryfy ZKM
biletu nazywanego dalej biletem rodzinnym,
7) Uchwa³ê nr XIII/488/99 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr
XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada
1997 r. w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej z
póniejszymi zmianami,
8) Uchwa³ê nr XX/X/871/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 22
listopada 2000 r. w sprawie zmiany treci Uchwa³y nr
XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada
1997 r. w sprawie ustalania op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej z
póniejszymi zmianami.
§ 10
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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Za³¹cznik 1

Ceny biletów jednorazowych

Przejazdy w granicach Gdyni
Rodzaj linii

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
z przekraczaniem granic administracyjnych
miast*

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

Zwyk³a

2,00 z³

1,00 z³

3,00 z³

1,50 z³

Pospieszna, specjalna
i nocna

3,00 z³

1,50 z³

3,50 z³

1,75 z³

Lotniskowa i do promu

5,00 z³

2,50 z³

10,00 z³

5,00 z³

*Podwy¿szona taryfa za przekraczanie granicy administracyjnej na linii zwyk³ej nie obowi¹zuje na linii 105
Za³¹cznik 2
Ceny biletów okresowych

Bilet miesiêczny imienny
Rodzaj linii

wa¿ny od poniedzia³ku
do pi¹tku

Bilet na okaziciela

wa¿ny codziennie

wa¿ny codziennie

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

przez
miesi¹c

przez
dekadê

Zwyk³e
w granicach Gdyni

58 z³

29 z³

68 z³

34 z³

79 z³

28 z³

Zwyk³e, pospieszne
i nocne w granicach
Gdyni

70 z³

35 z³

78 z³

39 z³

91 z³

32z³

Zwyk³e, pospieszne
i nocne w obrêbie sieci
komunikacyjnej

80 z³

40 z³

90 z³

45 z³

97 z³

33 z³

Za³¹cznik 3
Op³aty dodatkowe
1. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu 100 z³.
2. Op³ata dodatkowa za przewo¿enie bez wa¿nego biletu
zwierz¹t i rzeczy objêtych op³at¹ taryfow¹ lub za przewo¿enie rzeczy wy³¹czonych z przewozu rodkami
transportu miejskiego 40 z³.
3. Op³ata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianê trasy
rodka transportu 300 z³.
4. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej bezporednio kontroluj¹cemu, wysokoæ op³at dodatkowych
okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 50%.
5. W przypadku uiszczenia op³aty dodatkowej w ci¹gu 7
dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych okrelonych w pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.

Za³¹cznik 4
Op³aty za przejazd minibusem przystosowanym
do przewozu osób niepe³nosprawnych
1. Op³ata za jednorazowy przejazd w granicach administracyjnych Gdyni 10 z³.
2. Op³ata za karnet 20-przejazdowy wa¿ny w granicach
administracyjnych Gdyni140 z³.
3. Op³ata za drug¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ osobê towarzysz¹c¹
(pierwsza korzysta z przejazdu bezp³atnie) dla ka¿dego
niepe³nosprawnego w granicach administracyjnych
Gdyni 5 z³.
4. Op³ata za rezygnacjê z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu 10 z³.
5. Op³ata za przewóz baga¿u o wymiarach ponad
20x40x60 cm 5 z³.
6. Op³ata za ka¿dy kilometr poza granicami administracyjnymi Gdyni 2 z³.
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7. Op³ata za przewóz wiêcej ni¿ jednej osoby towarzysz¹cej dla ka¿dego niepe³nosprawnego poza granicami administracyjnymi Gdyni  dodatkowo 50% op³aty
wskazanej przez taksometr.
8. Op³ata za postój na ¿yczenie pasa¿era  za ka¿d¹ godzinê 30 z³.
Za³¹cznik 5
Pozosta³e ceny i koszty
1. Cena normalnego biletu pracowniczo-rodzinnego 90 z³.
2. Cena ulgowego biletu pracowniczo-rodzinnego 45 z³.
3. Wartoæ biletu rodzinnego dla celów naliczania podatku VAT 50 z³.
4. Wartoæ biletu pracowniczego dla celów naliczania
podatku VAT 90 z³.
5. Zwrot zrycza³towanych kosztów za anulowanie op³aty
dodatkowej 10 z³.
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1823
UCHWA£A Nr XXXV/358a/2001
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2001.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 28
padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr35, poz. 230
z póniejszymi zmianami)) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przyjêtego uchwa³¹ Nr XXVII/284/2001 z dnia 27 marca 2001 r.
dodaje siê pkt 6, który otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
6. Zasady wynagradzania Komisji ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Cz³onkom Komisji przys³uguje wynagrodzenie za
pracê w posiedzeniach komisji.
Wynosi ono 108 z³ brutto za ka¿de posiedzenie. Potwierdzenie udzia³u w Komisjach stanowi lista obecnoci.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
K. Okrój
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