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1824
UCHWA£A Nr XXVII/295/2001
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 14, art. 18 i
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 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, z1998 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, Nr 89 poz. 971)
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) i art. 88 a, ust. 3 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.
U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 i 1194)
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³,
2. a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z wykonywaniem dzia³alnoci
gospodarczej innej 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  14,30 z³,
b) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, zajêtych na biura, pomieszczenia socjalne
(np. WC, ³azienki, sto³ówki, korytarze, inne) 
11,00 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  3,85 z³ z wyj¹tkiem budynków
letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
5,62 z³.
5. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 4-6.
6. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z³.

7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z
1996 r. Nr 91, poz. 409), wykorzystywanych na cele
rolnicze  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 ha powierzchni,
c) od pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Podatek od nieruchomoci pobierany jest w drodze
inkasa przez so³tysów za ustalonym wynagrodzeniem
prowizyjnym.
2. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1, osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowoci prawnej mog¹ wp³acaæ podatek
od nieruchomoci na rachunek Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie, konto w Banku Spó³dzielczym w Starogardzie Gd. Oddzia³ w Starej Kiszewie Nr 83401037143-36000-6.
§3
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych:
 mienie komunalne gminy, nie oddane w dzier¿awê,
najem i u¿ytkowanie osobom fizycznym, osobom
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie maj¹cym osobowoci prawnej.
 budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków oraz budowle ruroci¹gów i przewodów sieci
rozdzielczych wody, oddane w zarz¹d Komunalnemu Zak³adowi Bud¿etowemu.
§4
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów,
nie objêtych zwolnieniem ustawowym w wysokoci20,00 z³ od jednego psa rocznie.
1. Podatek od posiadania psów p³atny jest do dnia 15
maja 2002 r. bez uprzedniego wezwania lub w ci¹gu
dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
2. Podatek od posiadania psów, pobierany bêdzie w
drodze inkasa przez so³tysów lub osoby upowa¿nione przez Zarz¹d Gminy, za ustalonym wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokoci  6,00 z³ od jednego zainkasowanego psa.
§5
Ustala siê na terenie Gminy Stara Kiszewa op³atê administracyjn¹ za:
1. Sporz¹dzenie testamentu zgodnie z art. 951 Kodeksu Cywilnego:
a) sporz¹dzenia testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy, w kwocie  70,00 z³.
2. Za sporz¹dzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji
lokalnej) w terenie:
a) przez jedn¹ osobê, w kwocie  50,00 z³.
b) przez dwie lub wiêcej osób, w kwocie  90,00 z³.
3. Stwierdzenie w³asnorêcznoci podpisu poza siedzib¹ Urzêdu Gminy, w kwocie  50,00 z³.
4. Za sporz¹dzenie odpisów dokumentów szkolnych,
w kwocie  30,00 z³.

 3105 

Poz. 1824, 1825, 1826

5. Za sporz¹dzenie odpisu, wypisu i wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kiszewa w
wysokoci  100,00 z³ za ka¿d¹ z czynnnoci.
6. Za uzgodnienie dokumentacji projektowych w zakresie przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, dróg
i urz¹dzeñ melioracyjnych na terenie Gminy Stara Kiszewa, za ka¿d¹ z czynnoci  40,00 z³.
7. Za sporz¹dzenie:
a) wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
114,00 z³,
b) zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 57,00 z³.
§6
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce do Kasy
Urzêdu Gminy w Starej Kiszewie, za pokwitowaniem przed
przyst¹pieniem do czynnoci administracynych, okrelonych w § 5.
§7
1. Ustala siê op³atê targow¹ od:
a) za zajêcie ³awy, lady lub sto³u wraz z zajêt¹ czêci¹
nieruchomoci na cele zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (niezale¿nie od bran¿y) w wysokoci  18,00 z³ dziennie,
b) za sprzeda¿ inwentarza z samochodu, ci¹gnika lub
wozu konnego w wysokoci  10,00 z³ dziennie,
c) za sprzeda¿ obnon¹ z rêki, kosza, wiadra lub skrzyni w wysokoci  10,00 z³ dziennie.
2. Ustala siê op³atê targow¹ w wysokoci  5,00 z³. dziennie od pozosta³ych.
§8
1. Op³atê targow¹ pobiera siê wg stawek dziennych, okrelonych w § 7, od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.
2. Op³atê targow¹, o której mowa w § 7 pobiera inkasent, wydaj¹c ka¿dorazowo p³ac¹cemu tê op³atê pokwitowanie.
3. Inkasenta powo³uje Zarz¹d Gminy zawieraj¹c z nim
umowê  zlecenie wraz z okreleniem wysokoci prowizji od zainkasowanej kwoty.
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1825
UCHWA£A Nr XXVII/296/2001
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w
2002 r. na obszarze Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1993 r. Nr
43, poz. 272, Nr 137, poz. 926 oraz 1998 r. Nr 108, poz.
681), art. 18 ust. 2, pkt 8 art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496,
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 na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12
padziernika 2001 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35,
poz. 573), Rada Gminy Stara Kiszewa, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ na podstawie Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r., w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2001 r. z kwoty 37,19 z³ za 1 q do kwoty
35,00 z³ za 1 q.
2. Kwotê okrelon¹ w ust. 1 przyjmuje siê jako postawê
do obliczania podatku rolnego na 2002 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

§9
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc Uchwa³a:
1. Uchwa³a Nr XIX/209/2000 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i op³at
lokalnych.
2. Uchwa³a Nr XX/228/2000 Rady Gminy Stara Kiszewa z
dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at lokalnych na 2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1826
UCHWA£A Nr XXVIII/297/2001
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
2002 rok.
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, z1998 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
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125, poz. 1375) jak równie¿ 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) Rada Gminy w Starej
Kiszewie uchwala,co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  750 z³,
c) powy¿ej 9 ton i ni¿szej ni¿ 12 ton  900 z³,
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
a mniejszej ni¿ 19 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  dwie 1.300 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.400 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  dwie 1.500 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.600 z³.
3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 19 ton
a mniejszej ni¿ 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  trzy 1.700 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.800 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  trzy 1.900 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.000 z³.
4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.100 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.200 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1.400 z³.
6.Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów tj. ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa, równej 12 ton i do 36 ton w³¹cznie
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  dwie  1.400 z³,
 o liczbie osi-trzy  1.500 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi-dwie  1.700 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.750 z³.

7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
tj. ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy +
przyczepa, powy¿ej 36 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równowa¿ne:
 o liczbie osi-dwie  2.000 z³,
 o liczbie osi-trzy  2.100 z³,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi-dwie  2.200 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.290 z³.
8. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  850 z³.
9. 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, i tak:
a) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton w³¹cznie do 36
ton w³¹cznie, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi  jedna  900 z³
 o liczbie osi  dwie  950 z³
 o liczbie osi-trzy  1.050 z³
b) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton w³¹cznie do 36
ton w³¹cznie, z innymi systemami zawieszenia osi
jezdnych:
 o liczbie osi  jedna  1.300 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.350 z³,
 o liczbie osi-trzy  1.400 z³,
c) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 36 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne:
 o liczbie osi-dwie  1.100 z³,
 o liczbie osi-trzy  1.150 z³,
d) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 36 ton, z innymi
systemami zawieszenia osi jezdnych:
 o liczbie osi  dwie  1.600 z³,
 o liczbie osi-trzy  1.650 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, i tak:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.400 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.770 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,5,8 i 10 wyprodukowanych w 2000 roku i póniej oraz pojazdów, które
posiadaj¹ katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  350 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700 z³,
 powy¿ej 9 ton i ni¿szej ni¿ 12 ton  850 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przysto-
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sowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.350 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹, masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem  zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  800 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, i tak:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.350 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.700 z³.
§3
1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
rodki transportowe bêd¹ce w³asnoci¹:
a) Gminy Stara Kiszewa,
b) Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Starej Kiszewie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1827
UCHWA£A Nr XXVII/301/2001 r.
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Stara
Kiszewa.
Na podstawie art. 169, ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78, poz. 483) i art. 3 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)
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminy Stara Kiszewa stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIX/321/98 Rady Gminy w Starej
Kiszewie z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Stara Kiszewa (opublikowanym w Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1998 r. Nr 46, poz. 162) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany dodaje siê:
w § 32 a o treci:
§ 32 a 1. Ka¿dy ma prawo wgl¹du do dokumentów
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy oraz Komisji w szczególnoci protoko³ów posiedzeñ oraz uchwa³ podejmowanych
przez organy gminy.

Dziennik Urzêdowy
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2. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1
mo¿e nast¹piæ, je¿eli zainteresowany:
a) z³o¿y pisemny wniosek, w którym wska¿e organ gminy, b¹d komisjê z której mog¹ byæ udostêpnione
dokumenty, w tym rok i data.
b) wska¿e o jakie konkretne informacje wystêpuje.
3. Dokumenty podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym
przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 udostêpnia siê w Biurze Urzêdu Gminy zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady Gminy i jej organów, w dniach pracy Urzêdu Gminy, godzinach przyjmowania interesantów.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz w powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
6. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy, w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
7. Uprawnienia okrelone w ust. 1 nie znajduj¹, zastosowania:
a) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Zarz¹d uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci,
b) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 2 lit. a rozpatrywane
s¹ w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchyla siê Uchwa³ê XXVI/282/2001 r. z dnia 31 sierpnia 2001 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bieliñski

1828
UCHWA£A Nr XXXII/122/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at za wodê z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz zak³adowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych zasób mienia komunalnego, za wprowadzenie cieków do gminnych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych i wywozu nieczystoci w
gminie Lipusz.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz.
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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:
§1
Za wodê pobran¹ z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych
oraz zak³adowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych zasób mienia komunalnego ustala siê op³atê w wysokoci 1,65 z³ za 1 m3 plus podatek od wartoci dodanej
(VAT).
§2
Za dorane korzystanie z wody z hydrantów wiejskich
na cele budowlane za okres jednego roku ustala siê op³atê jednorazow¹ w wysokoci 165,00 z³ plus podatek od
wartoci dodanej (VAT).
§3
Za wprowadzenie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz za wywóz nieczystoci na koszt gminy
ustala siê op³atê w wysokoci 3,30 z³ za 1 m3 plus podatek od wartoci dodanej (VAT)
§4
Op³ata za pobór wody z wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych pobierana bêdzie przez so³tysów wsi, a za wprowadzanie cieków i wywóz nieczystoci oraz korzystanie
z zak³adowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych przez wyznaczonego pracownika Urzêdu Gminy.
§5
Traci moc obowi¹zuj¹ca uchwa³a Nr XXIII/95/2000 Rady
Gminy w Lipuszu z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie
okrelenia wysokoci op³at za wodê z wiejskich urz¹dzeñ
wodoci¹gowych oraz zak³adowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych stanowi¹cych zasób mienia komunalnego, za wprowadzenie cieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych
i wywozu nieczystoci w gminie Lipusz.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

1829
UCHWA£A Nr XXXII/120/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatków i
op³at lokalnych w gminie Lipusz na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 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. 5 i 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art.
10, art. 14, art. 17 ust. 3, 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, z1998 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) i rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) oraz art. 28
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 wraz z pón. zm.) Rada
Gminy w Lipuszu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,44 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  14,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,10 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) od budynków gospodarczych nie rolników i pozosta³ych budynków  3,00 z³,
b) od budynków znajduj¹cych siê na dzia³kach letniskowych  5,62 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 i pkt 2 oraz ust. 4-6,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych,
ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów,
ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2% ich wartoci,
7) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1
m2 powierzchni  0,47 z³,
8) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,06 z³,
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,28 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,07 z³.
d) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
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§2

1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów:
 za ka¿dego posiadanego psa rocznie  28,00 z³
przy czym:
1) podatek p³aci siê bez wezwania  w terminie do 31
marca ka¿dego roku, za rok podatkowy z góry,
2) gdy podatnik naby³ psa w ci¹gu roku, p³atnoæ podatku powinna nast¹piæ najpóniej w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia,
3) pobór podatku prowadz¹ Urz¹d Gminy oraz w³aciwi so³tysi,
4) nie wprowadza siê innych zwolnieñ, poza wymienionymi w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej, pobieranej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku i innych miejscach wyznaczonych:
1) od sprzedaj¹cych z pojazdu samochodowego, ci¹gnika, przyczepy lub wozu konnego  8,00 z³:
a) od sprzedaj¹cych produkty rolne (zbo¿e, ziemniaki)  6,00 z³,
2) od sprzedaj¹cych z kiosku lub straganu  7,00 z³,
3) od sprzeda¿y z lady, ³awy, sto³u  5,00 z³,
4) od sprzedaj¹cych zwierzêta:
a) koni, krów  od sztuki  2,00 z³,
b) trzody chlewnej  od wszystkich sztuk  2,00 z³,
c) owiec  od wszystkich sztuk  1,50 z³,
d) od innych zwierz¹t gospodarskich lub domowych
(drób)  od wszystkich sztuk  1,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej za pokwitowaniem dokonuje
inkasent upowa¿niony przez Wójta Gminy.
3. Dzia³alnoæ handlow¹ poza placówkami handlowymi i
targowiskiem dopuszcza siê tylko w miejscach wyznaczonych na ten cel przez Wójta Gminy w Lipuszu.
4. Op³aty targowej nie pobiera siê od osób wymienionych w art. 16 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4
1. Okrela siê stawki dzienne op³aty miejscowej  pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych we wsi Lipusz i Gostomko, okresowo od dnia 1 czerwca do 30
wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych i
zdrowotnych lub turystycznych w wysokoci  od osób
 1,40 z³.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren wsi Lipusz i Gostomko, w
zamiarze pozostania co najmniej przez 1 dobê.
3. Pobór op³aty miejscowej prowadzi Urz¹d Gminy oraz
w³aciwi so³tysi.
4. Op³atê uiszcza siê bez wezwania.
§5
1. Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe, wykonane przez pracowników Urzêdu Gminy:
1) za sporz¹dzenie testamentu dla jednej osoby:
 w so³ectwie Lipusz  20,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³.
2) za czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 w so³ectwie Lipusz  25,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³,
3) za czynnoci zwi¹zane z dokonywaniem wpisów w
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej:
 za wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
60,00 z³,
 za dokonanie zmiany w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30,00 z³.
2. Osoby wnioskuj¹ce wykonanie czynnoci urzêdowych,
uiszczaj¹ nale¿n¹ op³atê administracyjn¹ za pokwitowaniem na rêce pracownika Urzêdu w dniu wykonania tej czynnoci.
§6
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych wymienionych
w niniejszej uchwale w § 1-3 oraz 5-6 s¹ w³aciwi pracownicy Urzêdu Gminy i w³aciwi so³tysi wsi.
2. Wskanik wysokoci wynagrodzenia za inkaso dla so³tysów ustala siê w wysokoci 4% od zainkasowanych
kwot.
3. Wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej ustala siê w
wysokoci 22,00 z³. od jednego targu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

1830
UCHWA£A Nr XXXII/121/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w gminie Lipusz.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r.
Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113
poz. 734 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:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki czynszu najmu lokali u¿ytkowych na terenie gminy:
1. Za najem lokali na cele u¿ytecznoci publicznej w
zakresie ochrony zdrowia, ochrony socjalnej, owiaty, ³adu i porz¹dku publicznego i na inne cele niezarobkowe nie zwi¹zane z finansowaniem przez bud¿et gminy kwotê 1,40 z³ za 1 m2 powierzchni plus
podatek od wartoci dodanej (Vat).
2. Za najem lokali na prowadzenie dzia³alnoci wytwórczej, us³ugowej i handlowej kwotê 9,00 z³ za 1 m2
powierzchni plus podatek od wartoci dodanej (Vat).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

1832

Traci moc obowi¹zuj¹ca uchwa³a nr XXIII/94/2000 Rady
Gminy w Lipuszu z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali u¿ytkowych w gminie
Lipusz.

UCHWA£A Nr XLI/1260/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

1831
UCHWA£A Nr XXXII/123/2001
Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dop³at rodziców do kosztów posi³ków Gminnego Przedszkola w Lipuszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622,
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734 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 art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 wraz z pón. zm.) Rada Gminy Lipusz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ miesiêcznej dop³aty rodziców do
kosztów posi³ków za wy¿ywienie jednego dziecka w
kwotowej wysokoci:
1) za pe³ne wy¿ywienie  3 posi³ki  100, z³,
2) za dwa posi³ki  niadanie i obiad  80, z³,
3) za jeden posi³ek  obiad  50, z³,
4) za jeden posi³ek  niadanie  30, z³,
5) za jeden posi³ek  podwieczorek  20, z³.

w sprawie ustalenia limitu nowych zezwoleñ na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami w
roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 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 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. 17 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o warunkach wykonywania krajowego
drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942, Nr
158, poz. 1045 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 963, i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwa³y Nr IV/
59/98 Rady Miasta Gdañska z dnia 31 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia wymogu uzyskiwania zezwolenia
na zarobkowy przewóz osób taksówk¹ Rada Miasta Gdañska, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e w roku 2002 mo¿e byæ wydanych dziesiêæ nowych zezwoleñ na wykonywanie zarobkowego
przewozu osób taksówkami.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§2

1833

Traci moc uchwa³a Nr X/46/95 Rady Gminy w Lipuszu
z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokoci
dop³at rodziców do kosztów utrzymania przedszkola.

UCHWA£A Nr XLI/1265/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.

§3

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci oraz
sposobu jego poboru.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje w roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Bekisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.
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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, z1998 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 granic stawek
kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 37,00 z³.
2. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach fizycznych
posiadaj¹cych psy.
§2
Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania w terminie
do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia.
§3
1. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa nabytego po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.
2. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa od osób, dla których wy³¹cznym ród³em
utrzymania jest emerytura lub renta.
§4
Zwalnia siê od podatku posiadanie szczeni¹t w wieku
do omiu tygodni.
§5
Zwalnia siê od podatku posiadanie psa wziêtego ze
schroniska na okres jednego roku na podstawie zawiadczenia wydanego przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Gdañsku.
§6
Zobowi¹zuje siê do poboru podatku od posiadania
psów:
a) spó³dzielnie mieszkaniowe  w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji,
b) samodzielne jednostki administracyjne  w budynkach bêd¹cych w ich administracji,
c) jednostki zarz¹dzaj¹ce zasobami mieszkaniowymi 
w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji i pozosta³ych nie ujêtych w punktach a i b.
§7
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
2. Za pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
3. Rozliczenia z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nale¿y dokonywaæ w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.
§8
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1834
UCHWA£A Nr XLI/1266/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na
terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132
poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107
poz. 686, Nr 113 poz. 734 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. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 z 1992 r. Nr 21 poz.
86, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr
149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr
121 poz. 770 i Nr 123 poz. 780, z1998 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. 1315) i 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 Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej w miejscach wyznaczonych przez Radê
Miasta Gdañska w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) na targowiskach w/g tabeli stanowi¹cej za³¹cznik Nr
1 do niniejszej uchwa³y, w zale¿noci od formy sprzeda¿y,
2) na terenie przewidzianym na prowadzenie jarmarków, kiermaszy i imprez handlowych oraz na placach, na których organizowany jest handel okolicznociowy na czas okrelony 5,30-z³ za m2,
3) w miejscach przewidzianych na prowadzenie gie³dy
samochodowej, od jednego rodka transportowego 5,60-z³.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera siê w/g stawek okrelonych w
§ 1 niniejszej uchwa³y od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które s¹
podatnikami podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z
nieruchomociami lub obiektami budowlanymi nie z³¹czonymi trwale z gruntem, po³o¿onymi na targowisku.
2. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y, s¹
wszelkie miejsca (hale targowe, bazary, place handlowe) wyznaczone przez Radê Miasta Gdañska, w któ-
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rych prowadzony jest handel z rêki, koszów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych itp., a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do tych rodków.
§3
Zwalnia siê od op³aty targowej w czasie trwania jarmarków osoby fizyczne bêd¹ce kolekcjonerami handluj¹cymi
na ul.Targ Rybny, ul.Wartkiej i ul.Rybackie Pobrze¿e oraz
artystów-malarzy, artystów-rzebiarzy, twórców rêkodzie³a artystycznego prowadz¹cych handel na ulicach D³ugi
Targ i D³ugie Pobrze¿e na podstawie posiadanego zezwolenia-wyznaczenia lokalizacji z Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego na handel swoimi dzie³ami.

bowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y w sposób wyznaczony w § 1 uchwa³y.
3. Szczegó³owe zasady poboru i rozliczenia oraz rodzaj
druków stosowanych przez inkasentów okrela ka¿dorazowo umowa zawarta miêdzy Zarz¹dem Miasta
Gdañska a inkasentem.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj¹cymi osobowoci prawnej, w tym zarz¹dzaj¹cymi targowiskami.
Inkasentom ustala siê wynagrodzenie do wysokoci
10% pobranej op³aty.
2. Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winien byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej oso-

Formy sprzeda¿y
1. Od sprzeda¿y z pojazdu
samochodowego,
przyczepy, naczepy, platformy itp. – od
ka¿dego rodka transportowego:
a) o ³adownoci do 2,5 tony
b) o ³adownoci od 2.5 tony do 4.0 ton
c) ³adownoci ponad 4 tony
2. Od sprzeda¿y z ziemi, rêki, stoiska,
straganu, ³awy, sto³u itp.  od 1 mb zajêtej
powierzchni:
3. Od sprzeda¿y ³¹czonej dokonywanej z
miejsc wyszczególnionych w pkt.2 i z
samochodu
z towarem – dodatkowo od ka¿dego
samochodu:
a) o ³adownoci do 2,5 tony
b) o ³adownoci od 2,5 tony do 4,0 ton
c) o ³adownoci ponad 4 tony

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLI/1266/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
Dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej z miejsc wyznaczonych przez Radê Miasta Gdañska wynosz¹:
1) na targowiskach w wysokoci ustalonej w tabeli:

Stawka op³aty targowej (w z³)

4,80
6,40
7,40

1,60

2,40
3,20
3,70

Objanienia:
1. Przy sprzeda¿y opisanej w pkt 3 pobiera siê op³atê targow¹ naliczon¹ w kwocie ³¹cznej przy zastosowaniu stawek
okrelonych w pkt 2 i 3.

1835
UCHWA£A Nr XLI/1267/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdañsku, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, 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. 17 i art. 19, pkt 1, lit.b), pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z
1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.,
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz.
1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Nr 3/92
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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) 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 Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,28 z³ od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miecie Gdañsku.
2. Poboru op³aty dokonuje siê bez wzglêdu na porê roku.
3. Op³ata, o której mowa w ust. 1 p³atna jest od osób
wymienionych w § 4 uchwa³y najpóniej przed up³ywem czwartej doby, licz¹c od dnia przybycia.
§2
Pobiera siê w 50% stawki op³aty miejscowej ustalonej
w § 1 od emerytów, rencistów oraz dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.
§3
1. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ kierownicy zak³adów (lub upowa¿nione przez nich osoby)  od osób przebywaj¹cych w domach wczasowych,
wypoczynkowych, wycieczkowych, pensjonatach, hotelach, motelach, pokojach gocinnych, schroniskach,
campingach lub strze¿onych polach biwakowych albo
w innych podobnych zak³adach, b¹d w³aciciele, posiadacze lub u¿ytkownicy w/w obiektów us³ugowych.
2. W zakresie ust. 1 zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
3. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.
4. Poboru op³aty miejscowej osoby wymienione w ust. 1
dokonuj¹ na drukach stosowanych do przyjmowania
wp³at gotówkowych w jednostkach w³asnych lub na
drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego w
Gdañsku.
5. Rozliczenie z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
dnia pobrania op³aty miejscowej.
§4
Osoby przebywaj¹ce w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych poza zak³adami okrelonymi
w § 3 pod tym samym adresem przez okres d³u¿szy ni¿
trzy doby wp³acaj¹ op³atê miejscow¹ w I Ekspozyturze
BIG Banku Gdañskiego SA III/O w Gdañsku mieszcz¹cej
siê w budynku Urzêdu Miejskiego w Gdañsku, przy dokonaniu czynnoci zwi¹zanych z zameldowaniem.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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1836
UCHWA£A Nr XLI/1268/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, 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. 4, art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z
1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.,
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz.
1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315) i 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 Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³
 od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków letniskowych  5,62 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci z wy³¹czeniem gara¿y  2,89 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej
4. Od gara¿y  5,62 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej
5. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych a wykorzystywanych
na cele rolnicze  0,06 z³  od 1 m2 pow.,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne elektrowni wodnych  3,28 z³  od 1 ha pow.,
c) pozosta³ych  0,09 z³  od 1 m2 pow.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena, z zastrze¿eniem postanowieñ zawartych w § 3:
1. Od budynków lub ich czêci z wyj¹tkiem budynków
lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe
osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  16,83 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  7,84 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budowli lub ich czêci:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  2% wartoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1837, 1838

 3114 

4. Od gruntów z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi  0,60 z³  od 1 m2 powierzchni.
§3
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wymienionych w § 2 pkt 1 i pkt 4 zajêtych przez zak³ady opieki
zdrowotnej na udzielanie wiadczeñ zdrowotnych wynosi:
1) od budynków lub ich czêci  8,42 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej,
2) od gruntów  0,30 z³  od 1 m2 powierzchni
§4
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Grunty zajête na cmentarze komunalne.
2. Budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête
przez:
a) jednostki organizacyjne miasta:
 jednostki i zak³ady bud¿etowe,
 instytucje kultury,
b) powiatowe jednostki administracji zespolonej,
c) biblioteki publiczne.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
dotyczy zobowi¹zañ podatkowych roku 2002.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1837
UCHWA£A Nr XLI/1269/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, 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. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994
r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz.
704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) i 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 Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:

wyprodukowanych
do koñca 1999 r.

wyprodukowanych po
1.01.2000 r.
lub z silnikiem
spe³niaj¹cym normy
EURO II

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
485,00 z³
388,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
485,00 z³
388,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1 014,00 z³
811,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
2 124,00 z³
2 124,00 z³
2) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1 385,00 z³
1 108,00 z³
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton ci¹gnika
siod³owego o nacisku na siod³o do
5 ton
b) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton ci¹gnika
1 385,00 z³
1 108,00 z³
balastowego
c) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1 678,00 z³
1 678,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
2 207,00 z³
2 207,00 z³
3) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
634,00 z³
507,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1 394,00 z³
1 115,00 z³
4) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
277,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1 118,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
1 472,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego.
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§2

1839

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
dotyczy zobowi¹zañ podatkowych 2002 r.

UCHWA£A Nr XLI/1271/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1838
Uchwa³a Nr XLI/1270/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od rolników oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z
1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108
poz. 681), art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 31;
zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr
123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) i art. 66 ust. 9 ustawy o
lasach z dnia 28 wrzenia 1991 r. (t.j. z 2000 r. Nr 56, poz.
679, zm. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od rolników w drodze inkasa.
§2
Pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego powierza siê
cz³onkom Rady Dzielnicy (Osiedla) na podstawie zawartych z nimi umów zlecenia.
§3
Za pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 15 % zainkasowanej kwoty.
§4
1. Poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego dokonuj¹
osoby wymienione w § 2 na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Rozliczenie zainkasowanych kwot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od dnia pobrania ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
i dotyczy zobowi¹zañ pieniê¿nych za 2002 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/32/98 Rady Miasta
Gdañska z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia
uprawnieñ, zasad i taryfy op³at przy przejazdach na terenie Gdañska osób niepe³nosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106
poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz.
775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 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. 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 i Nr 121 poz. 770;
z 1998 r. Nr 106 poz. 668) Rada Miasta Gdañska uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr III/32/98 Rady Miasta Gdañska z dnia 17 grudnia 1998r. zmienionej uchwa³ami: Nr
XVI/499/99 z dnia 25 listopada 1999 r., Nr XXIX/837/2000
z dnia 30 listopada 2000 r., w sprawie ustalenia uprawnieñ, zasad i taryfy op³at przy przejazdach na terenie Gdañska osób niepe³nosprawnych przystosowanymi do tego
celu mikrobusami wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt I Uprawnienia do korzystania z us³ug, dopisuje
siê ust. 4 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
4. Dokumentem powiadczaj¹cym uprawnienia do korzystania z us³ug przez osoby wymienione w ust.
1, 2 i 3 jest:
a) orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoci do pracy
oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o
ca³kowitej niezdolnoci do pracy, albo legitymacja emeryta  rencisty z wpisem ca³kowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub o ca³kowitej niezdolnoci do pracy (dawna I i II grupa inwalidztwa), wydane przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, wraz z dowodem to¿samoci,
b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci oznaczone liter¹ R,
wraz z dowodem to¿samoci albo legitymacja z
wpisem znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci, wydana przez Powiatowy lub
Wojewódzki Zespó³ do Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci,
c) zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego wydane przez lekarza lecz¹cego, lub legitymacja wydana przez szko³y i placówki specjalne
(wzór MEN II/182/2),
d) legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym, z wpisem ca³kowicie niezdolny do pracy
oraz do samodzielnej egzystencji, lub znaczny
b¹d umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci
(dawna I i II grupa inwalidztwa),
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umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci, wydane
przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespó³ do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci,
f) ksi¹¿eczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez w³aciwy organ ZUS lub legitymacja Zwi¹zku Inwalidów RP,
g) orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej
o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
2) w pkt III Taryfa op³at, ust. 1 Rodzaj przewozu otrzymuje nowe brzmienie:
1. Rodzaj przewozu:

e) legitymacja wydana przez Polski Zwi¹zek Niewidomych, z wpisem:
 znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci albo
 ca³kowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub
ca³kowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa),
 orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci oznaczone liter¹ O, wraz z dowodem to¿samoci, albo legitymacja z wpisem

Rodzaj przewozu

Cena
Przejazdu z³/km

Postoju z³/20 min.

0,75
1,30
4,20

3,35
3,90
20,30

Jednorazowe:
– na terenie Gdañska
– poza teren Gdañska
– komercyjne
Okresowe:
– m³odzie¿ ucz¹ca siê
– pozostali
Pozosta³e osoby towarzysz¹ce:
– na terenie Gdañska
– poza teren Gdañska

3) w pkt III Taryfa op³at, ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie:
9. Do przejazdu bezp³atnego upowa¿niony jest jeden
opiekun towarzysz¹cy osobie niepe³nosprawnej pod
warunkiem uprzedniego zg³oszenia.
Pozosta³e osoby towarzysz¹ce (równie¿ osoby niepe³nosprawne nie uprawnione do korzystania z
us³ug) wnosz¹ op³atê jednorazow¹.
W przypadku gdy z us³ugi przewozowej w tej samej
relacji korzystaj¹ dwie osoby niepe³nosprawne
uprawnione do korzystania z us³ug, mieszkaj¹ce pod
tym samym adresem pobiera siê op³atê jak za przejazd jednej osoby.
§2

Cena abonamentu 1 m-c – 57,00 z³
Cena abonamentu 1 m-c – 63,00 z³
Op³ata jednorazowa  9,00 z³
Op³ata jednorazowa  13,50 z³
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr
106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr
106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123
poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 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.
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 121,
poz. 770; Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Gdañska
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1840
UCHWA£A Nr XLI/1272/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokoci op³at za
parkowanie pojazdów na parkingach strze¿onych zlokalizowanych na terenach komunalnych Miasta Gdañska.

Ustala siê maksymalne wysokoci op³at za parkowanie pojazdów na parkingach strze¿onych, zlokalizowanych
w poszczególnych strefach na terenach komunalnych Miasta Gdañsk przy czym podzia³ Miasta na strefy oraz maksymaln¹ wysokoæ stawek op³at w poszczególnych strefach zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Miasta Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/838/2000 Rady Miasta
Gdañska z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokoci op³at za parkowanie pojazdów
na parkingach strze¿onych zlokalizowanych na terenach
komunalnych Miasta Gdañska.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLI/1272/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
Podzia³ Miasta Gdañska na strefy op³at
za parkowanie pojazdów na parkingach strze¿onych
le¿¹cych na terenach komunalnych miasta oraz
maksymalne wysokoci op³at z tego tytu³u
w poszczególnych strefach
1. Dla nadania jednoznacznoci postanowieniom niniejszej uchwa³y ustala siê odnosz¹cy siê wy³¹cznie do niej
nastêpuj¹cy podzia³ strefy miasta:
a) Strefa Centralna:
 Centrum Miasta  obszar ograniczony ulicami: Toruñska, Kamienna Grobla, Szafarnia, Stara Stocznia, Wa³owa, £agiewniki, Jana z Kolna, 3-go Maja,
Podwale Przedmiejskie, Okopowa,
 Wrzeszcz  obszar ograniczony ulicami: Batorego, Sosnowa, Partyzantów, Gen. De'Gaulle'a,
Grunwaldzka, Lendziona, Dmowskiego, Mireckiego, Boh.Getta Warszawskiego, Jakowa Dolina,
Fiszera, Matejki
b) Strefa ogólnomiejska  pozosta³e obszary miasta le¿¹ce w jego granicach administracyjnych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce maksymalne wysokoci op³at
za parkowanie pojazdów na parkingach strze¿onych
le¿¹cych na terenach komunalnych Miasta Gdañska w
poszczególnych strefach:

MAKSYMALNA WYSOKOÆ OP£AT
ZA PARKOWANIE w z³.

STREFA
CENTRALNA
OGÓLNOMIEJSKA

za 1 godz.

za dobê

2,60

9,50

abonament
miesiêczny
95,00

1,60

7,90

79,00

1841
UCHWA£A Nr XLI/1273/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
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ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601), 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 i Nr
121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w zwi¹zku z art.
18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (t.j.
Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195; zm.: z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442; z 1993 r. Nr 11, poz.
50; z 1994 r. Nr 111, poz. 536; z 1996 r. Nr 106, poz. 496;
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 160, poz. 1085; z 1998 r. Nr
108, poz. 668, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852, z 2000 r.
Nr 12, poz.136, Nr 62, poz. 718, Nr 73 poz. 852, Nr 120,
poz. 1268) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê zasady taryfowe obowi¹zuj¹ce przy korzystaniu z przejazdów rodkami gminnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Gdañska, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê ceny za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXIX/836/
2000 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska,
zmieniona uchwa³¹ Nr XXXIV/1081/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2002 r., z
wyj¹tkiem punktu I Bilety jednorazowe Za³¹cznika
Nr 2 do niniejszej uchwa³y, który wchodzi w ¿ycie z
dniem 5 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLI/1273/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska.

Zasady taryfowe obowi¹zuj¹ce przy korzystaniu
z przejazdów rodkami gminnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Gdañska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 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. 34 ust. 2

I. ZASADY OGÓLNE
1. Ceny za us³ugi przewozowe s¹ jednolite przy przewozach tramwajami i autobusami.
2. Na liniach obs³ugiwanych przez Zak³ad Komunikacji
Miejskiej w Gdañsku przebiegaj¹cych przez kilka miast
(gmin), zwanych dalej liniami miêdzymiejskimi (podmiejskimi) obowi¹zuje taryfa gminy, na terenie której
rozpoczynany jest przejazd.
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II. BILETY JEDNORAZOWE
1. Bilet jednorazowy jest wa¿ny od momentu skasowania (data, godzina i minuta wydrukowana przez kasownik) przez czas okrelony dla jego wartoci taryfowej.
2. Okres wa¿noci biletu jednorazowego ulega przed³u¿eniu o czas przerwy w ruchu spowodowanej przyczynami obiektywnymi (np. awaria, wypadek, zator).
3. Po przekroczeniu okresu wa¿noci biletu pasa¿er ma
prawo kontynuowaæ jazdê do najbli¿szego przystanku.
4. Bilety ca³odzienne jednorazowe wa¿ne s¹ do godz.
24.00 w dniu skasowania.
5. Bilety jednorazowe nocne wa¿ne s¹ wy³¹cznie na liniach nocnych. Bilet ca³onocny wa¿ny jest od momentu skasowania do zakoñczenia pracy linii nocnych
w godzinach porannych.
6. Bilety jednorazowe uprawniaj¹ w czasie zgodnym z
ich wartoci¹ taryfow¹ do:
 przejazdu na wszystkich liniach dziennych i nocnych w dowolnym kierunku,
 dowolnej iloci zmian linii i kierunku jazdy.
7. Bilety jednorazowe na linie specjalne wa¿ne s¹ wy³¹cznie na tych liniach, na jeden przejazd niezale¿nie
od czasu jazdy.
8. W przypadku braku biletów jednorazowych o nominale odpowiednim do zamierzonego czasu przejazdu, dopuszcza siê mo¿liwoæ skasowania kilku biletów o ni¿szych nomina³ach, których ³¹czna wartoæ
nie bêdzie ni¿sza od wymaganej. Warunkiem uznania
tak wniesionej op³aty jako wa¿nej jest skasowanie
biletów w ci¹gu tej samej lub dwóch kolejnych minut.
9. Niedopuszczalne jest tworzenie innych ni¿ przewidziane w taryfie przedzia³ów czasowych poprzez dobór
biletów o ró¿nych nomina³ach oraz przejazd kilku pasa¿erów na podstawie jednego biletu.
10. Bilety jednorazowe s¹ wa¿ne na obszarze gmin:
Gdañsk, Sopot, Gdynia oraz na liniach obs³ugiwanych
przez ZKM w Gdañsku na obszarze innych gmin.
III. BILETY OKRESOWE IMIENNE
1. Bilety okresowe na jedn¹ trasê wa¿ne s¹ pomiêdzy
oznaczonymi na bilecie przystankami w³¹cznie, na trasie okrelonej nazw¹ przystanku poredniego.
2. Na podstawie biletu okresowego na jedn¹ trasê dopuszcza siê przejazdy liniami biegn¹cymi po tej samej
trasie lub trasie zbli¿onej, maj¹cych nie mniej ni¿ po
jednym przystanku wspólnym na pocz¹tku i koñcu z

Poz. 1841

tras¹ oznaczon¹ na bilecie pod warunkiem, ¿e nie zostanie przekroczona iloæ przystanków ustalona dla
danego rodzaju biletu.
3. Przy ustalaniu iloci przystanków obowi¹zuj¹ n/w zasady:
 przystanek oznaczaj¹cy pocz¹tek wa¿noci biletu jest
przystankiem zerowym (nie podlega op³acie),
 wliczone s¹ wszystkie przystanki na trasie linii (sta³e
i na ¿¹danie),
 na linii przyspieszonej i pospiesznej iloæ przystanków
okrelona jest wg. iloci przystanków linii zwyk³ej,
 je¿eli na danej linii wystêpuje niejednakowa iloæ
przystanków w obu kierunkach lub przy równoleg³ej trasie autobus/tramwaj, przyjmuje siê iloæ
mniejsz¹,
 przy przejazdach przesiadkowych ka¿dy pierwszy
przystanek na kolejnej linii jest przystankiem zerowym (nie podlega op³acie),
 nie wlicza siê przystanków czynnych w okrelonych
godzinach.
4. Przy zakupie kilku biletów okresowych na jedn¹ trasê
cenê oblicza siê dla ka¿dej trasy oddzielnie.
5. Bilety okresowe na jedn¹ trasê pe³nop³atne oraz ulgowe mo¿na nabyæ:
a) na wszystkie dni miesi¹ca,
b) na dni od poniedzia³ku do pi¹tku.
6. Bilety okresowe na jedn¹ trasê s¹ wa¿ne w komunikacji dziennej oraz na liniach nocnych biegn¹cych po tej
samej lub równoleg³ej trasie.
IV. BILETY SIECIOWE IMIENNE
Bilety okresowe sieciowe wa¿ne s¹ na wszystkich liniach.
V. PRZEWÓZ BAGA¯U
1. Za przewóz baga¿u podrêcznego, którego najwiêkszy
wymiar mieci siê w przedziale 60-90 cm oraz psa ustala
siê op³atê w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
2. Dopuszcza siê bezp³atny przewóz baga¿u i przedmiotów, których najwiêkszy wymiar jest mniejszy ni¿ 60
cm oraz wózka inwalidzkiego, wózka dzieciêcego i
ma³ych zwierz¹t domowych (np. koty, ptaki).
3. Zabroniony jest przewóz baga¿u lub przedmiotu, którego przynajmniej jeden wymiar przekracza 90 cm (za
wyj¹tkiem wózka inwalidzkiego lub dzieciêcego), materia³ów ³atwopalnych, wybuchowych, cuchn¹cych lub
mog¹cych zanieczyciæ ubranie pasa¿erów.
VI. ULGI W OP£ATACH ZA PRZEJAZDY JEDNORAZOWE
1. Uprawnienia do przejazdów bezp³atnych:

L.p.

OSOBY UPRAWNIONE

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA

A
B
C
D

Radni Miasta Gdañska
Honorowi Obywatele Miasta Gdañska
Dzieci do lat 4
Inwalidzi o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci (I grupa i osoby o
ca³kowitej niezdolnoci do pracy i
niezdolnoci do samodzielnej egzystencji)
oraz towarzysz¹cy im opiekun
Ociemniali oraz towarzysz¹cy im
przewodnicy
Osoby, które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia

Legitymacja radnego
Informacja Biura Rady Miasta Gdañska
Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
Legitymacja osoby niepe³nosprawnej wydana przez
Wojewódzki Zespó³ ds Orzekania o Stopniu
Niepe³nosprawnoci z wpisem o ca³kowitej niezdolnoci
do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja z
wpisem I gr. inwalidzkiej i aktualny odcinek renty
Legitymacja Polskiego Zwi¹zku Ociemnia³ych i
Niewidomych
Dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ i wiek osoby

E
F
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G

H

I

J
K
L
£

Dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18 nie objêta
obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby
lub niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy
im opiekun
Uczniowie klas integracyjnych
kwalifikuj¹cy siê do szkó³ specjalnych,
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkoli
specjalnych oraz towarzysz¹cy im opiekun
na trasie: miejsce zamieszkania – placówka
owiatowa
Opiekunowie dzieci i m³odzie¿y
uczêszczaj¹cej do szkó³ specjalnych,
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli
specjalnych oraz kwalifikuj¹cych siê do
nich uczniów klas integracyjnych bez
towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu
dziecka lub w drodze po dziecko) – prawo
to przys³uguje na trasie: miejsce
zamieszkania – placówka owiatowa
Uczniowie tzw. szkó³ ¿ycia oraz
towarzysz¹cy im opiekun
Honorowi dawcy krwi I stopnia
Pracownicy ZKM i cz³onkowie ich rodzin,
w zakresie ustalonym w uk³adzie
zbiorowym pracy
Osoby poszkodowane przez III Rzeszê
zamieszka³e w Gdañsku

W wieku do lat 7 zawiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ wydane przez lekarza specjalistê z
publicznego lub niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej, a w wieku powy¿ej 7 lat  orzeczenie z
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
o niepe³nosprawnoci i odroczeniu obowi¹zku szkolnego
Legitymacja szkolna i zawiadczenie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ

Zawiadczenie placówki owiatowej okrelaj¹ce jej adres
i miejsce zamieszkania dziecka

Legitymacja szkolna i zawiadczenie stwierdzaj¹ce
niepe³nosprawnoæ
Legitymacja Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi I
stopnia
Bilet wolnej jazdy
Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszê

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych:

L.p.

OSOBY UPRAWNIONE

A

Uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjów, ponadpodstawowych,
policealnych i ponadgimnazjalnych do
ukoñczenia 24 roku ¿ycia
Dzieci w wieku 4 do 7 lat
M³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem oraz
m³odzie¿ niepe³nosprawna w wieku od 18
do 30 lat
Emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w
stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie
wiadczeñ emerytalnych wzglêdnie
rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na
których emeryci lub rencici otrzymuj¹
dodatki rodzinne przed ukoñczeniem 70 lat
¿ycia

B
C

D

DOKUMENT
POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA
Legitymacja szkolna

Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
Orzeczenie lub legitymacja wydana przez Wojewódzki
Zespó³ d.s. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci
Legitymacja ZUS i dokument ze zdjêciem lub legitymacja
wydana przez Wojewódzki Zespó³ d.s. Orzekania o
Stopniu Niepe³nosprawnoci oraz aktualny odcinek renty
lub emerytury

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego nastêpuje na podstawie aktualnych i wa¿nych
dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu
uprawnieñ.
4. Postanowienia okrelone w pkt VI.1 i VI.2 nie ograniczaj¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
VII. UPRAWNIENIA DO ZAKUPU BILETÓW OKRESOWYCH
1. Do korzystania z biletów okresowych miesiêcznych

pe³nop³atnych o niekontrolowanej iloci przejazdów
uprawnieni s¹ wszyscy pasa¿erowie.
2. Z biletów okresowych miesiêcznych ulgowych o niekontrolowanej iloci przejazdów mog¹ korzystaæ pasa¿erowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.
3. Do korzystania z biletów semestralnych i wakacyjnych
o niekontrolowanej iloci przejazdów wa¿nych we
wszystkie dni tygodnia uprawnieni s¹:
a) uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych
 do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
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b) studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych,
c) dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkoli.
VIII. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA WYNIKAJ¥CYCH Z
PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEÑ OSÓB

KORZYSTAJ¥CYCH Z BEZP£ATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW RODKAMI GMINNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
1. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób upowa¿nionych do przejazdów bezp³atnych:

DOKUMENT
POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA

L.p.

OSOBY UPRAWNIONE

A

Senatorowie, pos³owie na Sejm
(art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r.
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora 
Dz. U. Nr 73, poz. 350)
Inwalidzi wojenni i wojskowi
(art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974
r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin – tekst jednolity: Dz.
U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68)
Przewodnicy towarzysz¹cy inwalidom wojennym i
wojskowym, zaliczonym do I gr. Inwalidzkiej (art.
16 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin – tekst jednolity: Dz. U. z 1983 r.
Nr 13, poz. 68)
Dzieci i m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szkó³
specjalnych oraz towarzysz¹cy im opiekun na
trasie: miejsce zamieszkania – placówka owiatowa
(art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty  Dz. U. Nr 95, poz. 425)

B

C

D

Poz. 1841
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Legitymacja pos³a, senatora

Ksi¹¿eczka inwalidy wojennego
(wojskowego) wystawiona przez
w³aciwy organ ZUS lub legitymacja
Zwi¹zku Inwalidów RP
Dokument stwierdzaj¹cy inwalidztwo
wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I
grupy inwalidzkiej osoby podlegaj¹cej
opiece

Legitymacja szkolna i zawiadczenie
stwierdzaj¹ce niepe³nosprawnoæ

2. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób do przejazdów ulgowych:
L.p.

A

B

OSOBY UPRAW NIONE
Kombatanci
(ar. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia
1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach
bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego – tekst jednolity: Dz. U. z 1997r.
Nr 142, poz. 950)
Studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³
zawodowych (art. 153 ustawy z dnia 12 wrzenia
1990 r. o szkolnictwie wy¿szym  D z. U . N r 65,
poz. 385 oraz art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca
1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych 
Dz. U. Nr 96, poz. 590)

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego nastêpuje na podstawie aktualnych i wa¿nych
dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu
uprawnieñ.
IX. OP£ATY DODATKOWE
1. Bilet jednorazowy jest niewa¿ny je¿eli:
 nie posiada jednoznacznego i czytelnego wydruku
czasu skasowania (rok, miesi¹c, dzieñ, godzina, minuta),
 nomina³ (lub ³¹czna wartoæ biletów kasowanych razem) jest ni¿szy ni¿ okrelony w taryfie,
 zosta³ przekroczony czas jazdy okrelony dla danego rodzaju biletu, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonej
w pkt II.3.
2. Bilet okresowy jest niewa¿ny je¿eli nie posiada aktual-

DOKUM ENT
POW IA D C ZA J¥ C Y
UPRAW NIENIA
Legitym acja kom batancka

Legitym acja studencka

nego znaczka, o wartoci zgodnej z taryf¹ i naniesionym trwale numerem legitymacji wydanej przez ZKM.
X. SPOSÓB USTALANIA OP£AT DODATKOWYCH
1. Wysokoæ op³aty dodatkowej ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) za przejazd bez wa¿nego biletu  jako 50-krotnoæ
ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd w czasie do 30 minut,
b) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sob¹ do pojazdu zwierz¹t i rzeczy, a w szczególnoci:
 za zabieranie ze sob¹ do pojazdu zwierz¹t i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje op³aty
 bez uiszczenia tych op³at,
 za zabieranie ze sob¹ do pojazdu rzeczy wy³¹czonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do
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3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasa¿er obowi¹zany jest uiciæ op³atê dodatkow¹ ustalon¹ jako 150-krotnoæ ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd w czasie do 30 minut.

przewozu na warunkach szczegó³owych  bez zachowania tych warunków, jako 20-krotnoæ ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd
w czasie do 30 minut.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty
dodatkowej lub najdalej w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej
op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych ustalonych w
sposób okrelony w ust. 1 pkt 1 i 2 obni¿a siê o 30%.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLI/1273/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.

Ceny biletów na linie normalne, przyspieszone i popieszne
oraz op³at dodatkowych
cena [ z³ ]
I.

Bilety jednorazowe

1. Normalne

na przejazd w czasie

2. Na linie nocne

na przejazd w czasie

3. Na linie specjalne

jeden przejazd

II.

pe³nop³atne
do 10 min
do 30 min
do 45 min
do 60 min
ca³odzienny
do 30 min
ca³onocny

Bilety okresowe

ulgowe

1,20
2,40
2,90
3,60
6,20
3,60
6,20

0,60
1,20
1,45
1,80
3,10
1,80
3,10

2,40

1,20

pe³nop³atne

ulgowe

1. Miesiêczne na jedn¹ trasê wa¿ne od poniedzia³ku do pi¹tku
na odleg³oæ

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

24,00
37,00
48,00
66,60

12,00
18,50
24,00
33,30

2. Miesiêczne wa¿ne we wszystkie dni tygodnia
a) na jedn¹ trasê

na odleg³oæ

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

b) sieciowy

29,80
14,90
45,40
22,70
59,60
29,80
76,60
38,30
93,00
46,50
tylko ulgowe

3. Semestralne wa¿ne w okresie 1.09 - 31.01 lub 1.02 - 30.06
a) na jedn¹ trasê

na odleg³oæ

48,40
72,80
96,80
112,60
133,00

do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

b) sieciowy
4. Wakacyjne wa¿ne w okresie 1.07 - 31.08
a) na jedn¹ trasê

na odleg³oæ

1 miesi¹c
do 6 przystanków
do 12 przystanków
do 18 przystanków
ponad 18 przystanków

b) sieciowy

2 miesi¹ce

9,60
14,60
19,40
22,50
26,60

19,20
29,20
38,80
45,00
53,20

cena [ z³ ]

III.

Op³aty dodatkowe

op³ata dodatkowa za :
- przejazd bez biletu
- przewóz baga¿u lub zwierz¹t bez op³aty, baga¿u lub przedmiotów
niedozwolonych
-zatrzymanie lub zmianê trasy

Anulowanie op³aty dodatkowej

P³atne w

P³atne w

ci¹gu 7 dni

term. pón.

84,00
33,60

120,00
48,00
360,00
12,00
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1842
UCHWA£A Nr XLI/1274/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wodê pobran¹
z miejskich urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i za wprowadzenie cieków do miejskich zbiorczych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych pozostaj¹cych w eksploatacji
SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³ka Akcyjna w Gdañsku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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. 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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; zm.
Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz.
668) oraz art. 36 ust 1-2, art. 37 ust. 1-8 i art 70 ust. 1-2,
art. 71 ust. 1-8 Kontraktu z dnia 19 stycznia 1993 r. dotycz¹cego wiadczenia us³ug w zakresie produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania cieków, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Gdañsk a SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³k¹ Akcyjn¹ w Gdañsku, zmienionego
aneksem Nr 1/95 z dnia 28 czerwca 1995 r., aneksem nr 1/
99 z dnia 29 grudnia 1999 r. i aneksem Nr 1/2001 z dnia
31 maja 2001 r. Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za wprowadzanie cieków do miejskich zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych, pozostaj¹cych
w eksploatacji SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³ka Akcyjna
w Gdañsku, ustala siê od dnia 1 stycznia 2002 r.:
 op³atê za wodê i cieki w ³¹cznej wysokoci netto:
6,26 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
w tym:
a) za 1 m3 pobranej wody netto: 3,02 z³ za 1 m3 + 7%
podatek VAT ,
w tym:
 czêæ nale¿na Miastu netto: 1,17 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
 op³ata eksploatacyjna dla Spó³ki netto: 1,85 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT,
b) za 1 m3 wprowadzonych cieków netto: 3,24 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT,
w tym:
 czêæ nale¿na Miastu netto: 1,59 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
 op³ata eksploatacyjna dla Spó³ki netto: 1,65 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT.
§2
Dla gospodarstw domowych za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za
wprowadzanie cieków do miejskich zbiorczych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, pozostaj¹cych w eksploatacji SAUR
NEPTUN GDAÑSK Spó³ka Akcyjna w Gdañsku, ustala siê
od dnia 1 stycznia 2002 r.:

 op³atê za wodê i cieki w ³¹cznej wysokoci netto:
4,40 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
w tym:
a) za 1 m3 pobranej wody netto: 2,23 z³ za 1 m3 + 7%
podatek VAT,
w tym:
 czêæ nale¿na Miastu netto: 0,38 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
 op³ata eksploatacyjna dla Spó³ki netto: 1,85 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT,
b) za 1 m3 wprowadzonych cieków netto: 2,17 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT
w tym:
 czêæ nale¿na Miastu netto: 0,52 z³ za 1 m3 + 7% podatek VAT,
 op³ata eksploatacyjna dla Spó³ki netto: 1,65 z³ za 1 m3
+ 7% podatek VAT.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/839/2000 Rady Miasta
Gdañska z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
wysokoci op³at za wodê pobran¹ z miejskich urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i za wprowadzenie cieków do miejskich
urz¹dzeñ kanalizacyjnych pozostaj¹cych w eksploatacji
SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³ka Akcyjna w Gdañsku.
§4
1. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1843
UCHWA£A Nr XLI/1275/2001
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wprowadzenie
oczyszczonych cieków do kolektora kanalizacyjnego od
oczyszczalni Wschód do Wis³y Przekop i przepompowni Bogatka, pozostaj¹cych w eksploatacji SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³ka Akcyjna przez Rafineriê Gdañsk¹
 Spó³ka Akcyjna w Gdañsku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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. 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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; zm.
Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz.
668) oraz art. 36 ust 1-2, art. 37 ust. 1-8 i art 70 ust. 1-2,
art. 71 ust. 1-8 Kontraktu z dnia 19 stycznia 1993 r. dotycz¹cego wiadczenia us³ug w zakresie produkcji i dystry-
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bucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania cieków, zawartego pomiêdzy Gmin¹ Gdañsk a SAUR NEPTUN GDAÑSK Spó³k¹ Akcyjn¹ w Gdañsku, zmienionego
aneksem Nr 1/95 z dnia 28 czerwca 1995 r., aneksem nr 1/
99 z dnia 29 grudnia 1999 r. i aneksem Nr 1/2001 z dnia
31 maja 2001 r. Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Za wprowadzenie oczyszczonych cieków do kolektora kanalizacyjnego od oczyszczalni Wschód do Wis³y Przekop i Przepompowni Bogatka, pozostaj¹cych w eksploatacji SAUR NEPTUN GDAÑSK  Spó³ka Akcyjna w
Gdañsku przez Rafineriê Gdañsk¹  Spó³ka Akcyjna, od
dnia 1 stycznia 2002 r. ustala siê op³atê za 1 m3 wprowadzonych cieków w wysokoci:
 za 1 m3 wprowadzonych cieków netto: 1,54 z³ za
1 m3 + 7% podatek VAT
w tym:
 czêæ nale¿na Miastu netto: 1,12 z³ za 1 m3 +7%
podatek VAT,
 op³ata eksploatacyjna dla Spó³ki netto: 0,42 z³ za 1 m3
+7% podatek VAT.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/840/2000 Rady Miasta
Gdañska z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
op³at za wprowadzenie oczyszczonych cieków do kolektora kanalizacyjnego od oczyszczalni Wschód do Wis³y Przekop i Przepompowni Bogatka, pozostaj¹cych w
eksploatacji SAUR NEPTUN GDAÑSK  Spó³ka Akcyjna
w Gdañsku przez Rafineriê Gdañsk¹  Spó³ka Akcyjna w
Gdañsku.
§3
1. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1844
UCHWA£A Nr XXXIX/217/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci 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 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. 5 ust. 1 art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
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409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)
Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,45 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków, lub ich
czêci zastêpuj¹cych pomieszczenia piwniczne, w
przypadku jeli ich posiadanie wynika z braku podpiwniczenia w budynku mieszkalnym-dotyczy to tylko jednego pomieszczenia lub czêci pomieszczenia o pow.do 25 m2.  0,45 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich
czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,10 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 7,50 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków 5,35 z³ lub ich czêci,
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 budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elekroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2% wartoci,
8) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gruntów zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,55 z³,
9) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3 oraz 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.
3,21 z³,
c) pozosta³ych  od 1 m2 0,08 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci s³u¿¹ce zabezpieczeniu potrzeb w zwi¹zku z funkcjonowaniem ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) nieruchomoci zajête na potrzeby dzia³alnoci kulturalnej i sportowej z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
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3) osoby, które przekaza³y gospodarstwa rolne za emeryturê lub rentê s¹ zwolnione z podatku od nieruchomoci od budynków i gruntów bêd¹cych u¿ytkami rolnymi, jeli pozosta³y one po przekazaniu gospodarstwa
rolnego, za wyj¹tkiem budynków lub ich czêci oraz
gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Obni¿a siê stawkê nale¿nego podatku o 10% w przypadku je¿eli podatnik dokona wp³aty ca³oci rocznej kwoty
podatku przed terminem I raty podatku tj.do 15 marca
w³¹cznie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/162/2000 Rady Miejskiej
w Kêpicach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od nieruchomoci w roku 2001
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1845
UCHWA£A Nr XXXIX/218/2001
Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia ceny 1 q ¿yta przyjmowanego jako
podstawê do obliczania podatku rolnego w roku 2002
na obszarze gminy Kêpice.
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), i 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 pón. zm.), Rada Miejska w Kêpicach uchwa³a
co nastêpuje:
§1
Za podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kêpice przyjmuje siê cen¹ 1 q ¿yta w wysokoci 35,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/163/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia ceny 1 q ¿yta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w
roku 2001 na obszarze gminy Kêpice.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Kêpicach.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1846
UCHWA£A Nr XXXIX/219/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 14 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31
z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê roczny podatek od posiadania psów
w wysokoci 30,00 z³ od ka¿dego psa na terenie miasta i
gminy Kêpice.
§2
Poza ustawowymi zwolnieniami kwotê podatku od posiadania psów obni¿a siê:
a) za jednego psa  o 50% z tyt. posiadania psa, dla
osób których jedynym ród³em utrzymania jest renta, emerytura,
b) o 50% po przed³o¿eniu aktualnego zawiadczenia o
szczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:
a) za jednego psa  emerytów i rencistów otrzymuj¹cych
wiadczenia z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) za jednego psa  osoby których ród³em utrzymania
jest renta lub emerytura, po przed³o¿eniu aktualnego
zawiadczenia o szczepieniu psa przeciw wcieklinie.
§4
Podatek pobiera siê w wysokoci polowy stawki okrelonej w § 1 i § 2 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§5
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
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dnia 31 marca roku podatkowego, lub w ci¹gu dwóch
tygodni od dnia nabycia psa.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Kêpicach.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/164/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1847
UCHWA£A Nr XXXIX/220/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportu na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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), i art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)
Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportu:
I. autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
1) do 15 miejsc w³¹cznie
370,00 z³
2) od 16 do 30 miejsc
679,00 z³
3) powy¿ej 30 miejsc
1492,00 z³
II. od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
541,00 z³
2) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
740,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
800,00 z³
III.od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i liczby osi:
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1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
876,00 z³
b) od 15 ton do 18 ton
1,084,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 15 ton do mniej ni¿ 19 ton
1,000,00 z³
b) od 19 ton do mniej ni¿ 23 tony
1.600,00 z³
c) od 23 ton do 26 ton
2.100,00 z³
3) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej
a) od 23 ton do mniej ni¿ 27 ton
2,000,00 z³
b) od 27 ton do 32 ton
2.150,00 z³
IV. od ci¹gnika siod³owego i balastowego o którym mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie
541,00 z³
2) powy¿ej 7 ton do 9 ton w³¹cznie
740,00 z³
3) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
800,00 z³
V. od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów i liczby osi:
1) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy dwie osie:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 14 ton
870,00 z³
b) od 14 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.290,00z³
c) od 18 ton do mniej ni¿ 36 ton
1.680,00 z³
d) od 36 ton do 40 ton
2,000,00 z³
2) zespó³ pojazdów posiadaj¹cy trzy osie:
a) od 36 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.680,00 z³
b) od 40 ton do 44 ton
2.207,00 z³
VI. od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych 250,00 z³
VII. od przyczepy i naczepy o którym mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od ³¹cznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej
masy ca³kowitej i liczby osi:
1) pojazdy jednoosiowe
a) od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
250,00 z³
b) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
277,00 z³
c) od 25 ton do 28 ton
486,00 z³
2) pojazdy dwuosiowe:
a) od 23 ton do mniej ni¿ 28 ton
268,00 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 tony
736,00 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.118,00 z³
d) od 38 ton do 44 ton
1.472,00 z³
3) pojazdy trzyosiowe
a) od 36 ton do mniej ni¿ 38 ton
816,00 z³
b) od 38 ton do 44 ton
1.109,00 z³
VIII. Dla pojazdów, o których mowa w pkt III, V, VII uchwa³,
wyposa¿onych w zawieszenia pneumatyczne lub
uznane za równowa¿ne stawka podatku od rodków
transportowych wynosi 95% kwot o których mowa
w tych punktach uchwa³y.
Kwotê podatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w
górê.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/165/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportu na rok 2001.
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§4

1849

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.

UCHWA£A Nr XXXIX/222/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1848
UCHWA£A Nr XXXIX/221/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê po³o¿onych w gminie Kêpice poza
granicami miasta oraz za cieki wprowadzane do oczyszczalni cieków w Biesowicach.
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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê op³aty za 1 m3 pobranej wody z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê bêd¹cych w³asnoci¹ gminy po³o¿onych w gminie Kêpice (poza granicami miasta) w wysokoci: 1,51 z³ (netto).
2. Ustala siê na terenie gminy stawki za cieki wprowadzane do oczyszczalni cieków w Biesowicach za 1 m3
w wysokoci: 1,85 z³ (netto).
3. Do cen wymienionych w pkt 1 i 2 nale¿y doliczyæ podatek od towarów i us³ug (VAT).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/169/ 2000 r z dnia 20 grudnia 2000 w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oraz za cieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w³asnoci
gminy, po³o¿onych w gminie Kêpice (poza granicami
miasta).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê bêd¹cych w³asnoci¹ gminy, po³o¿onych na terenie miasta Kêpice.
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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê op³aty za 1 m3 pobranej wody z urz¹dzeñ zaopatrzenia wody bêd¹cych w³asnoci¹ gminy
po³o¿onych w miecie Kêpice w wysokoci:
 1,35 z³ (netto)  dla gospodarstw domowych,
 1,70 z³ (netto)  dla pozosta³ych odbiorców.
2. Do cen wymienionych w pkt 1 nale¿y doliczyæ podatek
od towarów i us³ug (VAT).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Kêpicach
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/167/2000 z dnia 20.12.2000
w sprawie ustalenia op³aty za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê bêd¹cych w³asnoci¹ gminy, po³o¿onych na terenie miasta Kêpice.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1850

UCHWA£A Nr XXXIX/223/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie op³at za cieki dostarczane do oczyszczalni
cieków w Kêpicach 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 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,
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Nr 89 poz. 971), oraz art. 4 ust. 1, pkt 2ustawy z dnia 20
grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawki za cieki wprowadzane do oczyszczalni cieków w Kêpicach w wysokoci:
 cieki komunalne i przemys³owe z wy³¹czeniem cieków garbarskich: 1,80 z³/m3 (netto),
 cieki komunalne dowo¿one 0,50 z³/m3 (netto),
 cieki garbarskie:
 przy zrzucie redniodobowo:
 od 0  800 m3 na dobê
2,33 z³/m3 (netto)
3
 od 801 do 1000 m na dobê
1,99 z³/m3 (netto)
 od 1001 do 1250 m3 na dobê 1,90 z³/m3 (netto)
 od 1250 m3 i powy¿ej
1,88 z³/m3 (netto)
2. Do cen wymienionych w pkt 1 nale¿y doliczyæ podatek
od towarów i us³ug (VAT).
§2
Traci moc uchwa³a nr XXIX/168/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. Rady Miejskiej w Kêpicach roku w sprawie
op³at za cieki na terenie miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1851
UCHWA£A Nr XXXIX/224/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê odpadów
komunalnych na wysypisku komunalnym w Ob³ê¿u w
roku 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 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. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622), oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z
1999 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miejska w Kêpicach uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kêpicach.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/170/2000 z dnia 20 grudnia 2000 w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê odpadów komunalnych na wysypisku komunalnym w Ob³ê¿u w roku 2000.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1852
UCHWA£A Nr XXXIX/225/2001
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 29 listopada 2001 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na rok 2002 i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.
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 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. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych /(Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm.
Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z
1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska w Kêpicach ustala co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na rok 2002
w nastêpuj¹cej wysokoci:
 przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego pow. 2,5 t
50,00 z³,
 przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2,5
ton 40,00 z³
 przy sprzeda¿y samochodu osobowego 28,00 z³,
 przy sprzeda¿y z rêki 17,00 z³,
 przy sprzeda¿y z namiotu i straganów 28,00 z³,
 dla rolników i dzia³kowców zbywaj¹cych p³ody rolne z w³asnych upraw 2,00 z³.

§1

§2

Uchwala siê op³atê za sk³adowanie i utylizacjê odpadów komunalnych sta³ych w wysokoci 7,60 z³ /m3 (netto).
Do powy¿szej ceny nale¿y doliczyæ podatek od sprzeda¿y i us³ug (VAT).

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej bêd¹:
 so³tysi,
 inne osoby na podstawie umów zawartych z Zarz¹dem Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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3. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê kwot¹
10% pobranych op³at.
§3
Przy sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych podwy¿sza siê op³atê targow¹ o 50%.

§3
Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa przez osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie Wójta Gminy do wykonywania powy¿szych czynnoci.
§4

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/166/2000 z dnia 20 grudnia 2000 w sprawie stawek op³aty targowej na 2001 r. i
poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.

§5

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

1853
UCHWA£A Nr XXXIX/231/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
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. 19 pkt 1 lit. b i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz.
86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) oraz
§ 1 pkt 3 lit. b rozporz¹dzenia z dnia 18 padziernika
2001 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125 poz.
1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ dla osób przebywaj¹cych w celach
wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych w miejscowociach Krzynia, Krzynka, Konradowo i Ga³êzów
ustala w wysokoci 1,50 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu.
§2
Zwalnia siê od op³aty miejscowej dzieci do lat 4.

Traci moc uchwa³a XXVII/167/00 Rady Gminy Dêbnica
Kaszubska z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek op³aty targowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i
w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1854
UCHWA£A Nr XXXIX/232/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 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. austawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.
983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) oraz § 1 pkt 3 lit.
a rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125
poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ na terenie ca³ej gminy okrela siê w
wysokoci:
a) 12 z³ dziennie.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa przez osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie Wójta Gminy do wykonywania powy¿szych czynnoci.
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a XXVII/169/00 Rady Gminy Dêbnica
Kaszubska z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek op³aty targowej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w
so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1855
UCHWA£A Nr XXXIX/233/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 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,
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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994
r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz.
704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) i §1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 0,31 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 11,67 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 6,14 z³,

Dziennik Urzêdowy
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4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 2,81 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i
oczyszczania cieków  2% ich wartoci okrelonej na
podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
budynkami mieszkalnymi  od 1 m2 0,36 z³,
b) 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 pón. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze  od 1 m2 0,04 z³,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
3,28 z³,
d) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni 0,05 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/171/00 z dnia 29 grudnia
2000 r. i uchwa³a Nr XXVIII/173/01 z dnia 6 stycznia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i
w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1856
UCHWA£A Nr XXXIX/234/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³at administracyjnych za
niektóre czynnoci urzêdowe i ustalenia wysokoci tych
op³at.
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,
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Nr 89 poz. 971) oraz art. 18 i art. 19, pkt 1 lit. c ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
oraz § 1 pkt 3 lit. c rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce
czynnoci urzêdowe w wysokoci:
a) za sporz¹dzenie testamentu  17 z³,
b) za przeprowadzenie kontroli na gruntach, na których
zaprzestano produkcji rolnej, w przypadku stwierdzenia, ¿e grunty s¹ u¿ytkowane rolniczo  186 z³,
c) za dokonanie wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50 z³,
d) za zmiany wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  25 z³,
e) za wydanie wypisu z miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy 20 z³ za
jedn¹ dzia³kê,
f) wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  30 z³ za 1 wyrys formatu
A-4.
§2

poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89 poz. 971) oraz art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz.
86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) i § 1 pkt
2 rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125 poz.
1375) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od posiadania psów w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od ka¿dego psa  6 z³.
§2
Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do dnia
31 marca lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w
posiadanie psa.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkaso przez so³tysów.

Op³aty administracyjne wp³aca siê bez wezwania w kasie Urzêdu Gminy w dniu wykonania czynnoci podlegaj¹cych op³acie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Traci moc uchwa³a XXVII/170/00 Rady Gminy z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
podatku od posiadania psów.

§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
Nr XXVII/168/00 z 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
op³at administracyjnych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i
w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1857
UCHWA£A Nr XXXIX/235/01
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalania stawek podatku od posiadania
psów oraz zasad jego poboru i terminów p³atnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 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,

§4

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i
w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Gackowski

1858
UCHWA£A Nr XXXII/383/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Kobylnica.
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. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
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31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r.
Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz.
704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz.
770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Osoby fizyczne zamieszka³e na terenie Gminy Kobylnica, posiadaj¹ce psy obowi¹zane s¹ do p³acenia podatku od posiadania trzeciego i ka¿dego nastêpnego
psa.
2. Zwalnia siê z podatku wymienionego w niniejszej
uchwale pierwsze dwa psy, bêd¹ce w posiadaniu osób
fizycznych.
§2
Podatek wynosi rocznie:
1. Od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
22,93 z³.
2. Od ka¿dego nastêpnego podlegaj¹cego opodatkowaniu  34,34 z³.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 2 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
30 czerwca ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu
dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa.
§5
Przepisy w sprawach wymiaru, poboru i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych maj¹ zastosowanie do wymiaru,
poboru i egzekucji podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/272/2000 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 28 grudnia 2000 r., w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Kobylnica.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1859
UCHWA£A Nr XXXII/384/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1964
roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 1993 r. Nr 94, póz. 431 z
pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2002
z kwoty 37,19 z³ za 1q do kwoty 27,07 z³ za 1q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1860
UCHWA£A Nr XXXII/386/2001
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej, terminu
p³atnoci oraz sposób jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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. 15 i art. 19 pkt 1 lit. austawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z
199 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r.,
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z
1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz.
1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315) Rada Gminy Kobylnica uchwala co nastêpuje:
§1
Op³atê targow¹ pobiera siê w miejscach, w których
jest prowadzony handel w szczególnoci z rêki, koszów,
stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych, a tak¿e zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§2
1. Ustala siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej

Dziennik Urzêdowy
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od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach na obszarze Gminy
Kobylnica:
1) od sprzeda¿y z kosza, rêki, wiadra, torby, skrzyni,
wózka rêcznego  2,00 z³, od ka¿dej osoby,
2) od sprzeda¿y ze sto³u targowego lub placu targowiska za 1 m2 zajêtej powierzchni  2,00 z³. z zastrze¿eniem ustêpu 2,
3) od sprzeda¿y z wozu konnego, samochodu, ci¹gnika, przyczepy jednoosiowej do 1,5 tony  3,00 z³,
4) od sprzeda¿y z samochodu, ci¹gnika, przyczepy powy¿ej 1,5 tony  4,00 z³,
5) od sprzeda¿y zwierz¹t, przy czym op³ata ta uzale¿niona jest od iloci wystawionych do sprzeda¿y
sztuk:
a) koni, byd³a, trzody chlewnej pow. 6 m-cy  2,00 z³
za 1 sztukê,
b) trzody chlewnej do 6 m-cy  1,00 z³ za 1 sztukê,
c) drobiu, ptactwa  3,00 z³ niezale¿nie od iloci
sprzedawanych sztuk,
d) ciel¹t, rebi¹t, owiec, kóz oraz pozosta³ych nie wymienionych zwierz¹t  2,00 z³ za 1 sztukê,
6) od sprzeda¿y na gie³dach samochodowych za pojazdy i towary wystawione do sprzeda¿y:
a) autobusy, samochody dostawcze o ³adownoci
powy¿ej 2,5 tony, samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 tony, ci¹gniki z naczepami  20,00 z³ od 1
sztuki,
b) samochody osobowe, ci¹gniki rolnicze, samochody dostawcze do 2,5 tony, przyczepy do samochodów, przyczepy campingowe  20,00 z³ od 1
sztuki,
c) przyczepy ma³e, motorynki, motorowery, skutery, ci¹gniki siod³owe  10,00 z³ od 1 sztuki.
2. Gdy zajêta powierzchnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2
nie przekracza 1 m2, op³ata targowa odpowiada kwocie 1 m2 zajêtej powierzchni.
3. Stawka op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ kwoty
op³aty targowiskowej ustalanej corocznie przez Ministra Finansów.
§3
1. Op³ata targowa jest pobierana bezporednio w miejscu handlu przez inkasenta.
2. Dowodem uiszczenia op³aty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.
3. Inkasent przy pobieraniu dziennej op³aty targowej obowi¹zany jest do wydania osobie handluj¹cej imiennego pokwitowania z bie¿¹c¹ dat¹ na blankietach ostemplowanych okr¹g³¹ pieczêci¹ Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
§4
Pobór op³aty targowej zleca siê zarz¹dcom prowadz¹cym targowiska lub innym osobom na podstawie umów
zawartych z Zarz¹dem Gminy.
§5
1. Za pobór op³aty targowej przys³uguje inkasentom,
wymienionym w § 4, wynagrodzenie w wysokoci 50%
pobranych op³at.
2. Inkasenci odprowadzaj¹ do bud¿etu gminy Kobylnica
pobrane op³aty targowe w pe³nej wysokoci, w ka¿dy
poniedzia³ek za ubieg³y tydzieñ.

3. Wynagrodzenie za pobór op³aty targowej w drodze
inkasa bêdzie p³atne przez Urz¹d Gminy w Kobylnicy
gotówk¹ lub na rachunek bankowy w terminie 14 dni
po up³ywie miesi¹ca.
§6
Traci moc pkt 9 Regulaminu Targowiska Gminy Kobylnica uchwalonego w za³¹czniku do uchwa³y Nr XIX/228/
2000 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2000 r. w
sprawie regulaminu targowiska.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1861
UCHWA£A Nr XXXII/393/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadanych rodków transportowych obowi¹zuj¹cego na
terenie Gminy Kobylnica oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 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. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)
Rada Gminy w Kobylnicy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od posiadanych rodków transportowych wynosz¹:
1. Od samochodów ciê¿arowych i ci¹gników siod³owych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 ton bez katalizatora lub bez napêdu
gazowego, niezale¿nie od daty produkcji  550,00 z³,
b) od 3,5 do 5,5 ton z katalizatorem lub o napêdzie gazowym, wyprodukowanych do 1992 r. w³¹cznie 
385,00 z³,
c) od 3,5 do 5,5 ton z katalizatorem lub o napêdzie gazowym, wyprodukowanych po 1992 r.  350,00 z³,
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d) powy¿ej 5,5 do 7 ton bez katalizatora i bez napêdu
gazowego, niezale¿nie od daty produkcji  700,00 z³,
e) powy¿ej 5,5 do 7 ton z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym, wyprodukowanych do 1992 r. w³¹cznie 
490,00 z³,
f) powy¿ej 5,5 do 7 ton z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym, wyprodukowanych po 1992 r.  450,00 z³,
g) powy¿ej 7 do 9 ton bez katalizatora lub bez napêdu
gazowego, niezale¿nie od daty produkcji  900,00 z³,
h) powy¿ej 7do 9 ton z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym, wyprodukowanych do 1992 r. w³¹cznie 
630,00 z³,
i) powy¿ej 7 do 9 ton z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym, wyprodukowanych po 1992 r.  600,00 z³,
j) powy¿ej 9 do poni¿ej 12 ton bez katalizatora lub bez
napêdu gazowego niezale¿nie od daty produkcji 
1150,00 z³,
k) powy¿ej 9 do poni¿ej 12 ton z katalizatorem lub o
napêdzie gazowym wyprodukowanych do 1992 r.
w³¹cznie  805,00 z³,
l) powy¿ej 9 do 12 ton z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym wyprodukowanych po 1992 r.  750,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej, liczbie osi 2 oraz o ka¿dym rodzaju zawieszenia:
a) od 12 do poni¿ej 16 ton  1170,00 z³,
b) od 16 do poni¿ej 20 ton  1520,00 z³,
c) od 20 do poni¿ej 22,5 ton  1920,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 22,5 ton  2210,00 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej, liczbie osi 3 lub 4 i wiêcej oraz o ka¿dym
rodzaju zawieszenia:
a) od 12 do poni¿ej 16 ton  1200,00 z³,
b) od 16 do poni¿ej 20 ton  1550,00 z³,
c) od 20 do poni¿ej 22,5 ton  1950,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 22,5 ton  2240,00 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 do mniej ni¿ 12 ton bez katalizatora lub bez
napêdu gazowego niezale¿nie od roku produkcji 
1350,00 z³,
b) od 3,5 do mniej ni¿ 12 ton z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych do 1992 r.
w³¹cznie  945,00 z³,
c) od 3,5 do mniej ni¿ 12 ton z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych po 1992r. 
915,00 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów, liczbie osi 2 lub 3 oraz o ka¿dym rodzaju zawieszenia:
a) od 12 do 36 ton w³¹cznie  1720,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2240,00 z³.
6.Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych do 1992 r. w³¹cznie 
670,00 z³,
b) do 15 miejsc bez katalizatora i bez napêdu gazowego niezale¿nie od roku produkcji  700,00 z³,
c) do 15 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych po 1992 r.  620,00 z³,
d) od 15 miejsc do 30 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych do 1992 r.
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w³¹cznie  905,00 z³,
e) od 15 miejsc do 30 miejsc bez katalizatora i bez napêdu gazowego niezale¿nie od roku produkcji 
950,00 z³,
f) od 15 miejsc do 30 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie gazowym wyprodukowanych po 1992 r. 
870,00 z³,
g) powy¿ej 30 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym wyprodukowanych do 1992 r. w³¹cznie 
1015,00 z³,
h) powy¿ej 30 miejsc bez katalizatora i bez napêdu gazowego niezale¿nie od roku produkcji  1450,00 z³,
i) powy¿ej 30 miejsc z katalizatorem lub o napêdzie
gazowym wyprodukowanych po 1992 r.  990,00 z³,
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7do mniej ni¿ 12 ton wyprodukowanych do
1992 r. w³¹cznie  350,00 z³,
b) od 7do mniej ni¿ 12 ton wyprodukowanych po
1992 r.  320,00 z³,
8. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, liczbê osi od 1 do 3 oraz o ka¿dym rodzaju zawieszenia:
a) od 12 do mniej ni¿ 28 ton  450,00 z³,
b) od 28 do 36 ton w³¹cznie  1068,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1422,00 z³.
§2
1. Podstawê do zastosowania ni¿szej stawki podatku od
rodków transportowych od samochodów wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê zasilania gazem
propan  butan stanowiæ bêdzie:
a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym
urz¹dzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane
badania techniczne (atest),
b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badañ technicznych
2. W przypadku niewykonania przegl¹du technicznego
(atestu) na urz¹dzenia wymienione w ust. 1 w ci¹gu
roku podatkowego podatnik ma prawo op³acania podatku od rodków transportowych wg ni¿szej stawki,
je¿eli wed³ug stanu na pierwszy ustawowy termin p³atnoci atest taki posiada³.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadanych rodków transportowych, rodki transportowe do przewozu osób wykorzystywane na w³asne potrzeby jednostek samorz¹dowych Gminy Kobylnica.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Kobylnicy Nr XXIII/
273/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
§6
Uchyla siê w ca³oci uchwa³ê Rady Gminy w Kobylnicy Nr XXXII/382/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
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Poz. 1861, 1862, 1863

 3134 

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1862
UCHWA£A Nr XXXII/394/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Kobylnica.
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. 5 ust. 1 i 7, ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

c) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Stawkê podatku od nieruchomoci okrelon¹ w § 1 pkt
4 obni¿a siê o 35% dla budynków lub ich czêci u¿ytkowanych przez emerytów i rencistów otrzymuj¹cych
swoje wiadczenia z tytu³u pracy w rolnictwie.
2. Zapis ust. 1 nie dotyczy budynków lub ich czêci, je¿eli wykorzystywane one bêd¹ do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§3
1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
 budynki i budowle placówek s³u¿by zdrowia;
 budynki i budowle oraz grunty Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych;
 budynki i budowle oraz grunty stanowi¹ce w³asnoæ
Policji, za wyj¹tkiem gruntów u¿ytkowanych na cele
ogródków przydomowych;
 budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§4
Poboru podatku od nieruchomoci dokonuj¹ so³tysi,
lub osoby upowa¿nione Uchwa³¹ Rady Gminy w drodze
inkasa, b¹d p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy lub na konto bankowe.

§1

§5

Stawki podatku od nieruchomoci ustala siê w n/w wysokoci:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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
 15,30 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  4,40 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od budowli  2% ich wartoci.
6. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,50
z³ od 1 m2 powierzchni gruntów.
7. Od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431,
z 1994 roku Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 roku Nr 91,
poz. 409) wykorzystywanych na cele rolnicze 
0,04 z³ od 1 m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od 1 hektara powierzchni,

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXX/270/2000 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 28 grudnia 2000 r.
§7
Uchyla siê w ca³oci uchwa³ê Rady Gminy w Kobylnicy Nr XXXII/381/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak

1863
UCHWA£A Nr XXXII/390/2001
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad zarz¹du mieniem gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1863

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 w Kobylnicy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Kobylnica dwie strefy op³at czynszu za lokale u¿ytkowe:
I strefa  miejscowoæ Kobylnica, Boles³awice, £osino,
Sycewice
II strefa  pozosta³e miejscowoci:
 dla ustalenia minimalnych stawek czynszu.
§2
1. Szczegó³owe stawki minimalne podane w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y stanowi¹ stawki wyjciowe do
przetargu na najem lokali u¿ytkowych.
2. Og³oszenia o przetargach wraz z informacj¹ o lokalach
u¿ytkowych podawane bêd¹ do wiadomoci publicznej na tablicach og³oszeñ tut. Urzêdu lub w prasie lokalnej na 14 dni przed dat¹ przetargu.
3. Ka¿dorazowa zmiana bran¿y od ustalonej z Zarz¹dem
Gminy skutkuje rozwi¹zaniem umowy najmu.
4. W przypadku us³ug aptekarskich, szewskich, fryzjerskich, naprawy AGD  stawkê bazow¹ obni¿a siê o 20%.
§ 2a
1. Ustala siê minimalne stawki za wynajem:
a) sali gimnastycznej na cele sportowe  30,00 z³ za 1
godzinê,
b) lokali komunalnych na cele zebrañ oraz imprez towarzyskich organizowanych przez osoby prywatne
oraz podmioty nie bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi gminy  150,00 z³ za jednorazowe wykorzystanie (do 12 godz.).
2. Stawka okrelona w punkcie a) ustêpu 1 nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 15,00 z³ w przypadku:
a) wynajmu sali dla m³odzie¿y szkolnej z wy³¹czeniem
okresu ferii i wakacji, w okresie którym sale gimnastyczne dostêpne s¹ bez op³at,

b) wynajmu sali dla stowarzyszeñ sportowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kobylnica.
3. Stawka, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Kobylnica.
4. Stowarzyszenia nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, dzia³aj¹ce na terenie Gminy Kobylnica w celu realizacji zadañ statutowych, zwalnia siê z op³at o których mowa w ust. 1 pkt b).
5. W przypadku wiadczenia praktyk lekarskich stawkê
bazow¹ czynszu obni¿a siê o 50%
§3
1. W przypadku uchylania siê od obowi¹zku opró¿nienia
lokalu po wyganiêciu umowy najmu naliczany bêdzie
czynsz w wysokoci piêciokrotnej stawki umowy.
2. Najemcy, który wykona remont kapitalny lokalu lub
ca³ego budynku mo¿na na jego wniosek obni¿yæ okresowo stawkê czynszu o równowartoæ wykonanego
remontu.
§4
Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr III/29/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.,
 Nr XVII/214/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.,
 Nr XXV/292/2001 z dnia 15 marca 2001 r.,
 Nr XXXI/337/2001 z dnia 30 padziernika 2001 r.,
 w sprawie zarz¹du mieniem gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Kobylnica.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
M. Furtak
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXII/390/2001
z dnia 3 grudnia 2001 r.
Rady Gminy w Kobylnicy

Stawki czynszu za najem 1 m2 lokali u¿ytkowych na terenie Gminy Kobylnica

Stawki
1. Lokale gastronomiczne z wyszynkiem
alkoholi

strefa I

strefa II

10,0 z³

5,0 z³

2. Pomieszczenia biurowe organizacji
spo³ecznych i politycznych

1,0 z³

1,0 z³

3. Lokale s³u¿¹ce do dzia³alnoci
kulturalnej

0,40 z³

0,40 z³

4. Sk³ady, magazyny

10,0 z³

5,0 z³

5. Place sk³adowe

8,0 z³

4,0 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1863, 1864, 1865, 1866
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6. Inne nie wymienione dzialalnoci
gospodarcze
7. Obiekty i lokale u¿ytecznoci
publicznej s³u¿¹ce celom opieki
zdrowotnej
8. Obiekty na komercyjn¹ dzia³alnoæ
owiatow¹

1864
UCHWA£A Nr 244/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wprowadzenie
cieków do kanalizacji miejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734 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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Za wprowadzenie cieków tj. eksploatacjê do kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Narodow¹ Fundacjê
Ochrony rodowiska, Zak³ad Technicznych Us³ug Komunalnych w Elbl¹gu z/s w Starym Polu, ustala siê op³atê w
wysokoci:
Od 01.01.2002 r.  0,80,  z³ za 1 m3 cieków plus nale¿ny podatek VAT.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 188/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za wprowadzenie cieków do kanalizacji miejskiej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1865
UCHWA£A Nr 251/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawê obliczenia podatku rolnego za rok 2002
na obszarze gminy Nowy Staw.
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.

15,0 z³

8,0z³

2,0 z³

2,0 z³

2,0 z³

2,0 z³

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) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (j.t. z Dz. U. 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón.zm.) oraz w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 12 padziernika 2001 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz. 573)  Rada
Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê skupu ¿yta, jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w
roku 2002 na kwotê 34,30 z³ za jeden kwintal.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1866
UCHWA£A Nr 252/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 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,
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. 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; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), w
zwi¹zku z § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)  Rada Miejska
w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1866, 1867
§1

Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej  0,40 z³ od 1 m2,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci powierzchni
u¿ytkowej  4,80 z³ od 1 m2,
3) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystywanych na
cele rolnicze od powierzchni  0,05 z³ od 1 m2,
b) pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2.
§2
Stawki podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrela siê w wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej powierzchni u¿ytkowej  14,25
z³ od 1 m2,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od powierzchni
u¿ytkowej  7,80 z³ od 1 m2,
3) od budowli  2% ich wartoci,
4) od powierzchni gruntów  0,50 z³ od 1 m2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach (Dz. U. Nr
9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86;
z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr
149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr
121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668,
Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) w zwi¹zku
z § 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 18
padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1

Traci moc uchwa³¹ Nr 179/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy, o ile nie s¹ w³asnoci¹ osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, o których mowa
w art. 2 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych;
2) wysypisko mieci i budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania ciep³a bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego;
3) budynki, grunty, budowle bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego zwi¹zane bezporednio z wykonywaniem zadañ statutowych (stanowi¹cych siedzibê
i bazê zak³adu);
4) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w
posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie przez zak³ady i jednostki bud¿etowe dzia³aj¹ce w zakresie owiaty, kultury i stra¿y po¿arnej;
5) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
grunty zadrzewione i zakrzewione.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

§5

§2

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

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.

§3
Obni¿a siê o:
1) 40% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 1 pkt 2 dla emerytów i rencistów,
2) 30% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu zbó¿ w iloci nie mniej ni¿ 500 ton,
3) 20% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu i magazynowania surowców zielarskich.
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1867
UCHWA£A Nr 253/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1868
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1868
UCHWA£A Nr 254/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.

5)

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
510,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
850,c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
1,020,2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500, o liczbie osi  trzy
1.600,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.700, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.800,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2,000,3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.500, o liczbie osi  trzy
1.600,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.700, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.800,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2,000,4) 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
600,-

6)

7)

8)

9)

10)

b) od 5,5 tony do 9 ton
700,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800,od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1,000,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700,-.
 o liczbie osi  trzy
2.100,od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1,000,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.200,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.700, o liczbie osi  trzy
2.100,od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton 1,020,od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.100,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.200, o liczbie osi  dwie
1.300,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400, o liczbie osi  trzy
1.500,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
1.100,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
1.200, o liczbie osi  dwie
1.300,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400, o liczbie osi  trzy
1.500,od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
800,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400,§2

1. Dla pojazdów krelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
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 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
550, od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900, od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.100,b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
700, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
800, od 9 ton i poni¿ej 12 ton
900,c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
1.100,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
900, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
300, powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
500, powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
600,b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
400, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
500, od 9 ton i poni¿ej 12 ton
600,c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
700, równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
800,§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 180/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od rodków transportowych na
2001 rok.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1869
UCHWA£A Nr 255/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z
1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149,
poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr
150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.
983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska
uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od rodków
transportowych:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
1) rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy, za
wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych,
2) autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do
szkó³.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmuj¹
rodków transportowych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1870
UCHWA£A Nr 256/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie wydzier¿awienia gruntów z przeznaczeniem
pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owosk³adow¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zezwala siê na wydzier¿awienie gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.
§2
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu za 1 m2
powierzchni gruntów wydzier¿awianych na podane ni¿ej
cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1870, 8171, 1872
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sokoci 5,50 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbie Nr 1 miasta Nowy Staw,
b) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wysokoci 4,40 z³ za 1 m2, po³o¿one w pozosta³ych obrêbach ewidencyjnych miasta Nowy Staw,
c) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wysokoci 3,30 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbach wiejskich.
§3
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 m2 powierzchni gruntów wydzier¿awianych
na podane ni¿ej cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ przemys³owo-sk³adow¹
w wysokoci 0,08 z³ za 1m2, po³o¿one na terenie
Gminy Nowy Staw.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§5
Uchwa³a obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2002 r.
§6
Traci moc uchwa³a Nr 181/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wydzier¿awiania gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.
§7

stracyjn¹ za sporz¹dzanie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu Cywilnego:
a) w siedzibie Urzêdu  20,00 z³.
b) poza siedzib¹ Urzêdu  40,00 z³.
§2
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 1
uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci
 przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Burmistrz mo¿e wyraziæ zgodê na uiszczenie op³aty, o
której mowa wy¿ej w uzgodnionym terminie póniejszym.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹, p³atn¹ na
konto Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Nowym Stawie.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 104/99 Rady Miejskiej w Nowym
Stawie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia
wysokoci op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci
urzêdowe.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Kasyna

1872

1871

UCHWA£A Nr LI/554/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 7 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr 257/2001
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 6 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na 2002 rok w Lêborku.

w sprawie okrelenia wysokoci op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe.

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, art. 7 ust. 2, art. 14 pkt 1,2,3,
art. 18, art. 19 pkt 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm.
Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123,
poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z
1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)

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) i art. 19c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31;
zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr
123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704;
z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,
Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Gminie Nowy Staw op³atê admini-

§1
Okrela siê wysokoæ stawek: PODATKU OD NIERUCHOMOCI, OD POSIADANIA PSÓW, OP£ATY TARGOWEJ, w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

1. Okrela siê stawkê op³aty administracyjnej w wysokoci 75,00 z³ za wydane jednorazowo wnioskodawcy wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Op³atê administracyjn¹ pobiera siê przed wydaniem
wypisów i wyrysów, o których mowa w punkcie 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Lêborku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
J. Jêdrzejewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LI/554/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 7 grudnia 2001 r.
ROZDZIA£ I  PODATEK OD NIERUCHOMOCI
1. Stawka podatku od nieruchomoci na terenie miasta
Lêborka wynosi:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
pow. u¿ytkowej  0,37 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  14,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,28 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2
pow. u¿ytkowej 4,80 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  2,0%,
6) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿
dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹-

zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 pow.
 0,46 z³,
b) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym,
wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 pow.
 0,05 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 pow.  0,08 z³,
7) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,07 z³.
2. Budynki lub ich czêci bêd¹ce pralniami, suszarniami,
pomieszczeniami na opa³ i ubikacjami, jeli s¹ niezbêdne do funkcjonowania lokalu mieszkalnego, zwalnia siê
z podatku od nieruchomoci o kwotê przekraczaj¹c¹
stawkê  0,37 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena o kwotê przekraczaj¹c¹ stawkê 8,42 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej oraz grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena o kwotê
przekraczaj¹c¹ stawkê 0,30 z³ za 1 m2 powierzchni, które
stanowi¹ w³asnoæ albo pozostaj¹ w u¿ytkowaniu wieczystym lub zarz¹dzie publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej i s³u¿¹ im do wykorzystywania w dzia³alnoci statutowej.
ROZDZIA£ II  PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi
na terenie miasta Lêborka 22,00 z³ od ka¿dego psa.
2. Rejestracji psów dokonuj¹ Administratorzy domów.
W³aciciele domów jednorodzinnych rejestruj¹ psy i
p³ac¹ podatek w najbli¿szych dla siebie Administracjach.
3. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów s¹ osoby, z którymi
Zarz¹d Miasta zawrze stosowne umowy.
4. Podatek p³atny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy w terminie do 31 marca 2002 r. lub w terminie 14
dni od daty wejcia w posiadanie psa. Je¿eli w³aciciel psa wszed³ w jego posiadanie po dniu 30 czerwca
roku podatkowego, p³aci podatek wysokoci po³owy
stawki ustalonej w pkt 1.
5. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso ustala siê na 5%
kwoty zainkasowanej.
6. Do podatku od posiadania psów stosuje siê przepisy
o wymiarze, poborze i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych.
ROZDZIA£ III  OP£ATA TARGOWA
1. Dzienna stawka op³aty targowej wynosi:

Rodzaj sprzeda¿y
a) p³odów rolnych z pojazdów wszelkich rodzajów
b) ze stoiska :
– artyku³ów przemys³owych
– artyku³ów spo¿ywczych
– kwiaty, warzywa, owoce pochodz¹ce z w³asnych dzia³ek
c) z rêki, kosza, wiadra, taboretu, stolika przenonego, krzes³a, le¿aka

Na terenie
CENTRUM
HANDLOWEGO
15,00
13,00
8,00
2,00
–

Pozosta³e miejsca
21,00
26,00
16,00
3,00
3,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1872, 1873, 1874
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2. Op³ata targowa pobierana jest za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y.
3. Poboru op³aty targowej dokonuje siê w formie inkasa.
4. Inkasentami op³aty targowej s¹ osoby, z którymi Zarz¹d Miasta zawrze stosowne umowy.
5. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso nie mo¿e przekroczyæ 10% kwoty zainkasowanej.
6. Do op³aty targowej stosuje siê przepisy o wymiarze,
poborze i egzekucji zobowi¹zañ podatkowych.

1873
UCHWA£A Nr 96/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie op³at za wodê z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia i za cieki wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta i Gminy Miastko, zarz¹dzanych przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miastku.
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. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z pón. zm.)  Rada Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³at za wodê i cieki, obowi¹zuj¹ce
w miecie i gminie Miastko  w wysokoci (³¹cznie z 7%
podatkiem VAT):
1) od odbiorców z gospodarstw domowych:
a) za wodê  1,53 z³ za 1 m3,
b) za cieki  1,97 z³ za 1 m3;
2) od pozosta³ych odbiorców:
a) za wodê  2,10 z³ za 1 m3,
b) za cieki  2,50 z³ za 1 m3;
3) za cieki dowo¿one  2,00 z³ za 1 m3.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 108/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie op³at za
wodê z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia i za cieki
wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na
terenie Miasta i Gminy Miastko zarz¹dzanych przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miastku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1874
UCHWA£A Nr 97/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci w miecie i gminie Miastko.
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 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. 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; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), 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 Miasta i
Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci, obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy Miastko w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,80 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,75 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,55 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,56 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
7) od gruntów:
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (j.t. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.),
wykorzystywanych na cele rolnicze  0,04 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,20 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, bu-
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Poz. 1874, 1875, 1876

dowle i grunty bêd¹ce we w³adaniu jednostek, zak³adów
i instytucji samorz¹dowych gminy Miastko.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 99/III/2000 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1875
UCHWA£A Nr 98/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczania podatku rolnego w miecie i gminie
Miastko.
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. 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 pón. zm.), w zwi¹zku z komunikatem Prezesa
GUS z dnia 12 padziernika 2001 r. w sprawie redniej
ceny skupu ¿yta za okres trzech kwarta³ów 2001 r. (M.P.
Nr 35, poz. 573)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê redni¹ cenê skupu ¿yta jako podstawê obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Miastko w
kwocie 30,  z³ za 1 q.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego
nale¿nego za 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1876
UCHWA£A Nr 99/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w miecie i gminie Miastko.
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. 14 ust. 1  3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz.
86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), 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 Miasta i
Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w miecie i gminie Miastko w wysokoci 12,-z³ od ka¿dego psa.
§2
1. Pobór podatku od posiadania psów nastêpuje w drodze inkasa przez so³tysów (teren wiejski) oraz do kasy
Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
2. Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w/w podatku
wynosi 10% zainkasowanych wp³at.
3. Podatek p³atny jest jednorazowo za ca³y rok  w terminie do 31 marca, lub w ci¹gu 14 dni od daty nabycia
psa w trakcie roku podatkowego.

Traci moc uchwa³a Nr 100/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê odliczania
podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Miastko.

Traci moc uchwa³a Nr 16/XXII/96 Rady Miasta i Gminy
w Miastku z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie podatku od
posiadania psów, z pón. zmianami.

§3

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

§4

§5

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

§3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1876, 1877, 1878
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1877
UCHWA£A Nr 100/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie op³aty targowej w miecie i gminie Miastko.
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. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz.
86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), 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 Miasta i
Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³aty targowej, obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy Miastko w wysokoci:
1) za prowadzenie handlu z rêki, koszów, stoisk i wozów konnych  13,  z³ dziennie,
2) za prowadzenie handlu z przyczep i pojazdów samochodowych  23,  z³ dziennie,
3) za prowadzenie handlu z tzw. szczêk  14,  z³ dziennie, lub 240,  z³ miesiêcznie  p³atne do 10-go dnia
ka¿dego miesi¹ca w kasie Urzêdu Miasta i Gminy
Miastko.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa lub
w kasie Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pana S³awomira Strzelczyka, który z zainkasowanych wp³at na
bie¿¹co rozlicza siê w kasie Urzêdu Miasta i Gminy.
3. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta ustala siê w
wysokoci 15% zrealizowanych wp³at z op³aty targowej  p³atne na koniec ka¿dego miesi¹ca.
§3
Trac¹ moc uchwa³a Nr 102/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie op³aty
targowej na terenie miasta i gminy Miastko oraz zmieniaj¹ca uchwa³a Nr 17/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 23 lutego 2001 r.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Miastku.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1878
UCHWA£A Nr 101/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie op³at administracyjnych w miecie i gminie
Miastko.
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. 18 i art. 19 pkt 1c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21,
poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz.
409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz.
689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315) 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 Miasta i
Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za niektóre
czynnoci urzêdowe, nie objête przepisami o op³acie skarbowej, jak ni¿ej:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego w trybie art. 951 k.c.  w wysokoci 120,-z³,
2) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  w wysokoci
6,50 z³ za ka¿d¹ stronê tego wypisu lub wyrysu.
§2
Op³aty administracyjne uiszcza siê w kasie lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Miastko przed
dokonaniem wnioskowanej czynnoci urzêdowej.
§3
Trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹:
1) uchwa³a Nr 10/IX/95 Rady Miasta i Gminy w Miastku z
dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie op³aty administracyjnej z pón. zm.;
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§3

2) uchwa³a Nr 56/XXV/96 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia
op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe nie
objête przepisami o op³acie skarbowej z pón. zm.

Traci moc uchwa³a Nr 12/IX/95 Rady Miasta i Gminy w
Miastku z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie op³aty miejscowej w Miastku, wieszynie i Bobiêcinie z pón. zm.

§4

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

§5

§5

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1879

1880

UCHWA£A Nr 102/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.

UCHWA£A Nr 103/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie op³aty miejscowej w Miastku, wieszynie i
Bobiêcinie.

w sprawie podatku od rodków transportowych w miecie i gminie Miastko.

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. 19 pkt 1b i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz.
86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91, poz. 409,
Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr
88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), w
zwi¹zku z rozporz¹dzeniem wykonawczym Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie wykazu
miejscowoci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹
(Dz. Urzêd. Woj. S³upskiego Nr 12 z dnia 9 lipca 1991 r.,
poz. 63)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

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 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 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31; zm. Nr 101, poz. 444; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r., Nr 91,
poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z
2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1315)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

§1
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej pobieranej od
osób fizycznych, przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach Miastko, wieszyno i Bobiêcino  w wysokoci 1,40 z³ dziennie.
§2
Pobór op³aty miejscowej nastêpuje w drodze inkasa
przez so³tysów oraz kierowników orodków wypoczynkowych (sportowych), a wynagrodzenie prowizyjne ustala
siê w wysokoci 15% zainkasowanych i rozliczonych w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Miastku wp³at z w/w op³aty.

§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych, obowi¹zuj¹ce w miecie i gminie Miastko 
w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  300,-z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  600,-z³,
c) powy¿ej 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  900,  z³;
2a) od samochodów ciê¿arowych  z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 12 ton do poni¿ej 15 ton  1.315,-z³,
 od 15 ton do 18 ton w³¹cznie  1.385,-z³,
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
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 od 15 ton do poni¿ej 21 ton  1.365,-z³,
 od 21 ton do 26 ton w³¹cznie  1.585,-z³,
c) o liczbie osi  cztery lub wiêcej i dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
 od 23 ton do poni¿ej 27 ton  1.435,-z³,
 od 27 ton do 32 ton w³¹cznie  1.860,  z³;
2b. od samochodów ciê¿arowych  z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 12 ton do poni¿ej 15 ton  1.385,-z³,
 od 15 ton do 18 ton w³¹cznie  1.685,-z³,
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej
pojazdu:
 od 15 ton do poni¿ej 21 ton  1.430,-z³,
 od 21 ton do 26 ton w³¹cznie  1.830,-z³,
c) o liczbie osi  cztery lub wiêcej i dopuszczalnej
masie ca³kowitej pojazdu:
 od 23 ton do poni¿ej 27 ton  1.600,-z³,
 od 27 ton do 32 ton w³¹cznie  2.200,  z³;
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  420,-z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  700,-z³,
c) powy¿ej 9 ton, ale poni¿ej 12 ton  980,  z³;
4a) od ci¹gników siod³owych i balastowych  jak w punkcie 3, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 12 ton do poni¿ej 31 ton  1.130,-z³,
 od 31 ton do 40 ton w³¹cznie  1.630,-z³,
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
 powy¿ej 36 ton  1.890,  z³;
4b) od ci¹gników siod³owych i balastowych  jak w punkcie 3, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 12 ton do poni¿ej 31 ton  1.280,-z³,
 od 31 ton do 40 ton w³¹cznie  1.850,-z³,
b) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
 powy¿ej 36 ton  2.250,  z³;
5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  450,  z³;
6a) od przyczep i naczep  jak w punkcie 5, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 12 ton do poni¿ej 18 ton  780,-z³,
 powy¿ej 18 ton  840,-z³,
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 23 ton do poni¿ej 33 ton  960,-z³,
 powy¿ej 33 ton  1.160,-z³,
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
 powy¿ej 36 ton  1.290,  z³;

6b) od przyczep i naczep  jak w punkcie 5, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi  jedna i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 12 ton do poni¿ej 18 ton  840,-z³,
 powy¿ej 18 ton  940,-z³,
b) o liczbie osi  dwie i dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 23 ton do poni¿ej 33 ton  1.070,-z³,
 powy¿ej 33 ton  1.350,-z³,
c) o liczbie osi  trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
 powy¿ej 36 ton  1.440,  z³;
7) od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  500,-z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.250,  z³.
§2
Dla pojazdów silnikowych wyposa¿onych w katalizatory lub zasilanych paliwem gazowym stawki podatkowe okrelone w § 1 obni¿a siê o 20% (z zaokr¹gleniem
do pe³nych z³otych).
§3
Traci moc uchwa³a Nr 101/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie podatku
od rodków transportowych w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy Miastko.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko

1881
INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹ Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku z dnia
7 grudnia 2001 r. Nr OGD-820/9356-7-B/9/2001/I/JG.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999
r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, na
wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku prowadz¹cego dzia³alnoæ
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gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 wrzenia
1999 r. Nr WCC/786A/9356/W/99/3/MJ oraz z dnia 11 lipca 2001 r. Nr WCC/786B/9356/W/3/2001/MJ, w dniu 8 padziernika 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 7 grudnia 2001 r. wydano decyzjê czêciow¹ o
odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a,
z uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy
 Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

1882
UCHWA£A Nr 69/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74 i 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 oraz
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 981, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 5
ust. 1, art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444 z 1999 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780, z 199 8r. Nr 106, poz.668, Nr 150, poz.983, Nr
160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1371 i poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci
W stosunku rocznym wynosi:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,43 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  13,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
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w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków:
a) budynki murowane i drewniane  3,50 z³,
b) gara¿e  5,62 z³,
c) budynki letniskowe  5,62 z³,
d) pozosta³e  3,50 z³,
5) od budowli 2% ich wartoci,
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnosci rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi  0,60 z,
7) od gruntów;
a) bêd¹cych u¿ytkami rolnymi nie wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych wykorzystanych na cele
rolnicze od 1 m2 powierzchni  0,05 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,28 z³,
c) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³,
d) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,09 z³.
§2
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête przez jednostki
bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe i stowarzyszenia dotowane z bud¿etu gminy.
2. Stawki podatku od nieruchomoci od budynków gospodarczych i gruntów, z wyj¹tkiem zajmowanych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹, je¿eli wy³¹cznym ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura
otrzymana w zamian z przekazanie gospodarstwa rolnego na w³asnoæ Pañstwa, obni¿a siê o 50%.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 85/IX/2000 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1883
UCHWA£A Nr 70/VII/2001
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
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 i 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 oraz
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 981, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 10 ust. 1
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i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444 z
1999 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
Nr 107 poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 199
8r. Nr 106, poz.668, Nr 150, poz.983, Nr 160, poz. 1058, z
2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.1041, Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
550 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
580 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  510 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
750 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
800 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  710 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  750 z³,
c) powy¿ej 9 ton poni¿ej 12 ton:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
800 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
850 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  760 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wed³ug za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  950 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 
1000 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  910 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 950 z³,

4) od ci¹gnika siod³owego balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wed³ug za³¹cznika nr 2 do
niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 wyprodukowane do koñca 1995 r.  250 z³,
 wyprodukowane po 1995 r.  200 z³,
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 wed³ug za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  700 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  750 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  660 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1450 z³,
 wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1500 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1410 z³,
 wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1450 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe bêd¹ce
w³asnoci¹ gminy, z wyj¹tkiem pojazdów, o których mowa
w art. 8 pkt 2, 4, 6.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 84/X/2000 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 19 grudnia 2000 r. W sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
oraz uregulowania niektórych spraw zwi¹zanych z ich
poborem.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 70/VII/2001
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 11 grudnia 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

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

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
900
1000
1100
1200
Trzy osie
1200
1250
1300
1350
1400
1450
Cztery osie i wiêcej
1400
1450
1500
1550
1600

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
950
1050
1150
1250
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1450
1500
1550
2124
2124

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 70/VII/2001
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 11 grudnia 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

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

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1600
1650
1700
1750
Trzy osie
1750
1800

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1650
1700
1750
1800
1800
2207

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1883, 1884
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 70/VII/2001
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 11 grudnia 2001 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SLNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON

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

Mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
Jedna o
200
250
300
Dwie osie
250
531
736
995
Trzy osie
586
816

1884
UCHWA£A Nr 71/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
250
300
486
300
736
1118
1472
816
1109

2) kwotê op³aty targowej, o której mowa w ust. 1, ustala
siê w wysokoci 300,00 z³ w przypadku uiszczenia jej z
góry za okres jednego miesi¹ca.
§2

w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty targowej
oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych
z jej poborem.

Sprzeda¿ dokonywana w miejscach wyznaczonych
przez Radê prowadzona jest z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp.

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 i 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 oraz
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 981, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) w zwi¹zku z art.
19, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr
101, poz. 444 z 1999 r. Nr 21, poz. 86 z 1994 r. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r.
Nr 5, poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 780, z 199 8r. Nr 106, poz.668, Nr 150, poz.983, Nr
160, poz. 1058, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz.1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1375) po uzyskaniu opinii Ekonomicznej i Rozwoju
Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co
nastêpuje:

§3

§1
1) ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej w miejscach wyznaczonych przez
Radê Gminy Tr¹bki Wielkie, zwan¹ dalej Rad¹, w
wysokoci 25,00 z³,

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasenta bêd¹cego osob¹ fizyczn¹.
§4
Na inkasenta do poboru op³aty targowej powo³uje siê
Pana Andrzeja Zielke.
§5
Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
30% od pobranej op³aty targowej.
§6
Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej musi byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y zgodnie z § 1
uchwa³y.
§7
Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaje druków stosowanych przez inkasenta okrela zawarta umowa miêdzy Zarz¹dem Gminy Tr¹bki Wielkie, a inkasentem.
§8
Traci moc uchwa³a Nr 28/V/95 Rady Gminy Tr¹bki Wiel-
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

kie z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie zasad ustalania,
poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci op³aty targowej op³aty targowej, zmieniona uchwa³ami: Nr 54/XI/
96 z dnia 31 grudnia 1996 r., Nr 54/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r., Nr 22/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr 70/
XII/99 z dnia 29 grudnia 1999 r., Nr 87/IX/2000 z dnia 19
grudnia 2000 r.

3) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy  125,00 z³,
4) za dokonanie:
a) wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
150,00 z³,
b) zmian wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 75,00 z³.

§9

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki Wielkie.

Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w Kasie Oddzia³u
Banku Spó³dzielczego prowadz¹cego obs³ugê bankow¹
Urzêdu Gminy na podstawie dowodu wp³aty KP wystawionego przez pracownika urzêdu przed dokonaniem
czynnoci urzêdowej.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1885
UCHWA£A Nr 72/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at administracyjnych za
czynnoci urzêdowe oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4
96, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr
45, poz.497, Nr89, poz. 971) w zwi¹zku z 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 i Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz.
780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160,
poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1375) i art. 88 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102,
poz. 679) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu lub zmianê testamentu:
a) w miejscu wskazanym poza Urzêdem Gminy 
80,00 z³,
b) w Urzêdzie Gminy Tr¹bki Wielkie  50,00 z³,
2) za sporz¹dzenie 1 egzemplarza zeznañ wiadków
oraz owiadczenia w sprawach dotycz¹cych pracowników w jednostkach gospodarki uspo³ecznionej
oraz w gosp. rolnych  30,00 z³,

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 11/91 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia stawek
op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe, zmieniona uchwa³ami Nr 62/XII/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Nr
52/XI/96 z dnia 31 grudnia 1996 r. Nr 20/IV/97 z dnia 29
kwietnia 1997 r. Nr 50/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. Nr
23/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. Nr 4/I/99 z dnia 23 lutego 1999 r. Nr 68/XII/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Nr 83/IX/
2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. i Nr 91/X/2000 z dnia 29
grudnia 2000 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1886
UCHWA£A Nr 73/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie.
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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4
96, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr
45, poz.497, Nr89, poz. 971) w zwi ¹zku z 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
i Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz.
1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz. 1041, Nr
122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125,
poz. 1375) po uzyskaniu opinii Komisji Ekonomicznej i
Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki Wielkie
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1886, 1887, 1888
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§1

1888

Stawka roczna podatku od ka¿dego psa posiadanego
przez mieszkañca gminy wynosi 25,00 z³.

UCHWA£A Nr XXX/197/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.

§2
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w drodze inkasa prowadz¹ so³tysi.
§3
Podatek, o którym mowa w § 1 p³atny jest z góry, bez
wezwania do dnia 31 stycznia.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 53/XI/96 z dnia 31 grudnia 1996 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie zmieniona uchwa³ami: Nr 51/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r., Nr
21/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr 67/XII/99 z dnia 29
grudnia 1999 r., Nr 82/IX/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Tr¹bki Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1887
UCHWA£A Nr 74/VII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie 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, zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z1998 r. Nr 108,
poz. 681 z pón. zm.) Rada Gminy 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. z dnia 18 padziernika 2001 r. Nr 35, poz. 573) obni¿a siê z kwoty  37.19 z³ za
1 q do kwoty  32 z³ za 1 q
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

w sprawie op³at za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i za cieki wprowadzane
do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.
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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr 132,
poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45,
poz.497, Nr89, poz. 971) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) i § 3 pkt 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op³at za wodê i wprowadzania cieków (Dz. U. Nr 151, poz. 716) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
m3

1. Ustala siê cenê 1
wody pobieranej z wodoci¹gu komunalnego w gminie Damnica w wysokoci 1,29 z³/ m3
brutto.
2. Iloæ pobranej wody ustala siê na podstawie wskazañ
wodomierza. W przypadku braku wodomierza sposób
ustalenia zu¿ycia wody okrela umowa.
3. Ustala siê cenê 1 m3 cieków wprowadzanych do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych w wysokoci:
a) 1,64 z³/m3 brutto dla gospodarstw domowych,
b) 2,25 z³/m3 brutto dla pozosta³ych,
c) 2,25 z³/m3 za cieki dowo¿one beczkowozem do
oczyszczalni cieków w Bobrownikach
4. Iloæ odprowadzanych cieków okrela siê wed³ug
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków
przyjmuje siê jako równ¹ iloæ pobranej wody z publicznych, w³asnych i innych róde³  na podstawie
umowy.
§2
1. Op³atê za wodê pobran¹ z komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê pobieraæ bêdzie Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku.
2. Op³atê za cieki wprowadzone do zbiorczych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych wp³acaæ nale¿y do Kasy Urzêdu Gminy w Damnicy lub na konto Nr 93150004-10025-360011 w Banku Spó³dzielczym Ustka
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/136/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³at za wodê
pobierana z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
za cieki wprowadzane do zbiorowych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy

Poz. 1888, 1889, 1890, 1891
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oraz Zak³adowi Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w
S³upsku.
§5

nica z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz
zwolnieñ od podatku.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr 132,
poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45,
poz.497, Nr89, poz. 971) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 107,
poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z
2000 r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz.
1315 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1375)
oraz art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, zm.: z 1998 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

1889
UCHWA£A Nr XXX/198/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r.
Na podstawie art. 14 pkt 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 i Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983, Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197, 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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz.4 96, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr
106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z
2001 r. Nr 45, poz.497, Nr89, poz. 971) 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 Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów w
kwocie 37,19 z³.
§2
Zwalnia siê mieszkañców gminy Damnica z podatku
od posiadania psów.

§1
W uchwale Nr XXI/192/01 Rady Gminy Damnica z dnia
29 padziernika 2001 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ od podatku wprowadza siê nastepuj¹ce zmiany:
1) § 2 nadaje siê nowe brzmienie:
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe s³u¿¹ce do dowozu dzieci do szkó³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§3

1891

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

UCHWA£A Nr XXX/200/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1890
UCHWA£A Nr XXX/199/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXI/192/01 Rady Gminy Dam-

w sprawie op³at za wiadczenia Przedszkola w Damnicy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr 132,
poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45,
poz.497, Nr89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z
1996r. Nr 67, poz. 329; zmiany: Dz.U.Nr 106, poz. 496; z
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1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1320) Rada Gminy Damnica
uchwala, co nastêpuje:
§1
Tytu³em op³at za wiadczenia prowadzonego przez
Gminê Przedszkola w Damnicy ustala siê kwotê 95 z³. miesiêcznie od jednego dziecka uczêszczaj¹cego do Przedszkola.

 prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu
ochrony zdrowia wynikaj¹ce z kompetencji nale¿¹cych do samorz¹du gminnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia

§2
Op³aty wymienione w § 1 uchwa³y nie obejmuj¹ dzieci
objêtych podstawowymi programami wychowania przedszkolnego.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1893

§4

UCHWA£A Nr XXX/203/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.

Traci moc uchwa³a Nr XXI/137/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie op³at za wiadczenia Przedszkola w Damnicy.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Damnica na lata 2002-2006.

§5

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr 132, poz.622, z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45, poz.497,
Nr89, poz. 971) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71 poz. 733) uchwala siê, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1892
UCHWA£A Nr XXX/202/01
Rady Gminy Damnica
z dnia 11 grudnia 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XI/73/99 Rady Gminy Damnica
z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Damnicy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr 132,
poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr
155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45,
poz.497, Nr89, poz. 971) Rada Gminy Damnica uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XI/73/99 Rady Gminy Damnica z dnia 30 listopada 1999 r. Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Damnica ze zmianami wprowadzonymi uchwa³¹ Nr XXVII/175/01 z dnia 29 czerwca 2001 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W dziale III ZAKRES DZIA£ANIA REFERATÓW

§1
Zatwierdza siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Damnica na lata 2002-2006  za³¹cznik Nr 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/203/01
z dnia 11 grudnia 2001 r.

§6

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY DAMNICA
NA LATA 2002-2006

Referat Organizacyjny za³atwia sprawy dotycz¹ce:
dodaje siê:

I. Stan techniczny i prognoza dotycz¹ca zasobu mieszkaniowego Gminy Damnica.
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Poz. 1893

A) Stan na dzieñ 20 listopada 2001 r.
Aktualnie  wed³ug stanu na dzieñ 20 listopada 2001 r.
 zasób mieszkaniowy Gminy Damnica to:
10 lokali mieszkalnych w nastêpuj¹cych miejscowociach:
 Damnica 2 lokale w budynku przy ul. Lenej (najemcy  nauczyciele),
 Zagórzyca 1 lokal (najemca  by³y dyrektor SP, budynek jednorodzinny),
 Stara D¹browa  1 lokal (do¿ywotnik u¿ytkownik, budynek jednorodzinny),
 Strzy¿yno  1 lokal (budynek jednorodzinny)
D¹brówka  1 lokal (budynek jednorodzinny),
 Damno  2 lokale (wspó³w³asnoæ z osob¹ fizyczn¹)
 wiêcichowo  1 lokal,
 £ebieñ  1 lokal (budynek po by³ej Szkole Podstawowej).
Lokale w/w (oprócz Damnicy) znajduj¹ siê w budynkach starych, bêd¹cych w z³ym stanie technicznym.
Budynki te (oprócz Damnicy) zosta³y wybudowane
przed 1945 rokiem. W gminie brak jest wydzielonych
lokali socjalnych.
B) Sprzeda¿ lokali mieszkalnych w gminie Damnica.
Dynamikê zmian ilociowych zbywanych lokali przedstawia poni¿sze zestawienie:

Rok zbycia lokalu
1997
1998
1999
2000
2001

Iloæ zbytych
lokali
19
10
17
7
15

Sprzeda¿ pozosta³ych lokali jest niew¹tpliwie celowa i
wydaje siê realna.
Przy sprzeda¿y lokali komunalnych nale¿y uwzglêdniæ
nastêpuj¹ce przes³anki:
a) stan komunalnego zasobu mieszkaniowego wymaga znacznych nak³adów, a mo¿liwoci bud¿etu Gminy s¹ ograniczone,
b) zbywanie lokali mieszkalnych najemcom nie mo¿e
byæ rozpatrywane wy³¹cznie przez pryzmat mo¿liwych do uzyskania przychodów gminy. Ka¿dy wolny lokal mieszkalny posiada realn¹ wartoæ materialn¹, a lokal wynajêty jest mieniem o praktycznie
ujemnej wartoci. Pobierany czynsz nie pokrywa
kosztów utrzymania przeciêtnego lokalu, odzyskanie wolnych lokali w gminie jest nierealne z uwagi
na brak mieszkañ socjalnych.
II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego gminy Damnica na lata 2002 
2006.
Od dnia 10 lipca 2001 r. nie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787 z
pón. zm.) w której szczegó³owo okrelone by³y obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy w zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym. Aktu-
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alnie obowi¹zuj¹ tylko przepisy Kodeksu Cywilnego.
Treæ art. 681 odnosi siê do drobnych nak³adów, które
obci¹¿aj¹ najemcê lokalu. Nale¿¹ do nich w szczególnoci: drobne naprawy pod³óg, drzwi i okien, malowanie cian, pod³óg oraz wewnêtrznej strony drzwi
wejciowych, jak równie¿ drobne naprawy instalacji
urz¹dzeñ technicznych, zapewniaj¹cych korzystanie ze
wiat³a, ogrzewania lokalu, dop³ywu i odp³ywu wody.
W zwi¹zku z tym nale¿y cile okreliæ obowi¹zki najmu.
Najemca lokalu zobowi¹zany jest do wykonania nastêpuj¹cego zakresu prac:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin,
p³ytek ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi wejciowych od strony wewnêtrznej,
 naprawa i konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o., trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych wêglowych) podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali z naprawami i wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie,
 usuniêcie szkód i zniszczeñ lokalu i budynku spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego.
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku
mieszkañców,
 dokonywania napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia
technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy a
w szczególnoci  napraw i wymiany wewnêtrznych
instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (bez urz¹dzeñ odbiorczych),
 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i
drzwiowej, pod³óg, posadzek, wyk³adzin oraz tynków,
jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z
winy najemcy.
Sprecyzowanie zakresu obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego jest konieczne w zwi¹zku z okreleniem
szczegó³owego zakresu prac remontowych w zasobie
komunalnym, które nale¿y wykonaæ w kolejnych latach.
W latach 2002  2006 zaplanowane remonty bêd¹ realizowane w sposób nastêpuj¹cy:
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Lata
2002
Wielkoæ nak³adów
5000
w z³.
Opis zadania

Poz. 1893, 1894
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2003

2004

5000

5000

Kanalizacja Remont
w Damnie
w £ebieniu

2005

2006

3000

Remont
w £ebienu

3000

Bie¿¹ce
remont

Remonty

III.Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
Przy zachowaniu dotychczasowych zasad sprzeda¿y mieszkañ mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce
sprzeda¿y lokali mieszkalnych w kolejnych latach:

LATA
Iloæ lokali planowanych do
sprzeda¿y

2002

2003

4

3

Stan na 31 grudnia danego roku

6

3

Z posiadanej liczby mieszkañ nie zostan¹ sprzedane
trzy lokale mieszkalne:
 lokal w Zagórzycy  budynek przy SP Zagórzyca 
lokal s³u¿bowy,
 lokal w D¹brówce ze wzglêdu na bardzo z³y stan
techniczny budynek zostanie rozebrany,
 lokal w Starej D¹browie  budynek po by³ym gospodarstwie rolnym  u¿ytkowany przez by³ego rolnika maj¹cego zagwarantowane prawo do¿ywotniego u¿ytkowania budynku.
IV. Zasady polityki czynszowej.
Czynsz minimalny aktualnie wynosi 0,25 z³/m2, maksymalny to 0,70 z³/m2. Wp³ywy z czynszu najmu lokali
mieszkalnych powinny pokrywaæ pe³ne koszty utrzymania zasobu. W obecnej chwili wp³ywy s¹ niewystarczaj¹ce. W zwi¹zku z ty m nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia
wp³ywów z czynszu w ustawowo dopuszczalny sposób. Ustawodawca ograniczy³ mo¿liwoæ dowolnego
podnoszenia stawki czynszu dla lokali, które zosta³y
wynajête przed 9 lipca 2001 r. Dodatkowo  czynsz w
tych lokalach nie mo¿e do 31 grudnia 2004 roku przekroczyæ 3% wartoci odtworzeniowej (aktualnie szacowana stawka dla gminy Damnica wynosi 5 z³/m2).
Mo¿liwoæ podwy¿szania stawki czynszu najmu od 1
stycznia 2002 r. najemcom, którzy zawarli umowy przed
9 lipca 2001 r. wynikaj¹ z ubieg³orocznego wskanika
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych (10,1%) oraz
aktualnej stawki czynszu.
Artyku³ 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego dopuszcza podwy¿kê
czynszu co 6 miesiêcy.
Zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego  Zarz¹d Gminy Damnica przyj¹³ nastêpuj¹c¹ zasadê:
 co 12 miesiêcy w lokalach wynajêtych przed 9 lipca
2001 r. bêdzie dokonywana regulacja czynszu o
wskanik, okrelony w art. 9 ust. 3 do czasu uzyskania stawki maksymalnej w wysokoci 3% wartoci
odtworzeniowej.
Aktualizacja dokonywana bêdzie w m-cu grudniu ka¿dego roku z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia roku
nastêpnego.
IV. Zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem Gmina Damnica w latach 2002-2006.

2004
1 (do
rozbiórki)

2005

2006

-

-

2

2

2

Z uwagi na fakt planowanej sprzeda¿y praktycznie
wszystkich lokali mieszkalnych bêd¹cych w zasobie
komunalnym Gmina do czasu sprzeda¿y w/w nieruchomoci bêdzie sprawowa³a nadzór i zarz¹d w stosunku do lokali komunalnych.
V. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2002-2006 i przewidywane nak³ady na utrzymanie zasobu.
Z uwagi na planowana sprzeda¿ wszystkich lokali komunalnych w ci¹gu dwóch nastêpnych lat wp³ywy z
tytu³u czynszów najmu lokali mieszkalnych bêd¹ niewielkie. Uzyskane wp³ywy nie pokryj¹ zaplanowanych
w dziale II remontów lokali mieszkalnych. Remonty te
nale¿y dofinansowaæ z innych wp³ywów. Nak³ad na
remonty wynios¹ w latach 2002  2006  21,000 z³.
VI. Wysokoæ wydatków na budynki wchodz¹ce w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy.
W latach 2002-2006 bêd¹ ponoszone nak³ady jedynie na bie¿¹ce remonty obci¹¿aj¹ce Wynajmuj¹cego.
VII. Wnioski koñcowe  podsumowanie.
Ustawodawca w art. 21 zobligowa³ Radê Gminy Damnica do podjêcia uchwa³y, która ze wzglêdu na zbyt
du¿¹ iloæ niewiadomych, nie mo¿e byæ realnym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1894
UCHWA£A Nr 169/L/2001
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2002
rok.
Na podstawie art. 8 i 10 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 i Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz.
983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983, Nr
95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197, Nr 125, poz. 1375) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 8 i art. 40 ust. 1, 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, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.4 96, Nr

 3157 

Poz. 1894, 1895

132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr
91, poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 89, poz. 971) Rada Gminy w Trzebielinie w zwi¹zku ze stwierdzeniem przez Kolegium RIO w Gdañsku niewa¿noci uchwa³y Rady Gminy Nr 16/XLVIII/2001rok z
dnia 24.10.2001r w sprawie podatku od rodków transportowych na 2002 rok  uchwala co nastêpuje:
§1
Podatek od rodków transportowych ustala siê rocznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  600 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  900 z³,
c) powy¿ej 9 ton  1.050 z³,
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi  1.084 z³
b) z trzema osiami jezdnymi  1.365 z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi  2.124 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1.050 z³.
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych  1.500 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.678 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  2.207 z³.
5. Od przyczepy i naczepy, ktore ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  600 z³.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.118 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.472 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  1.109 z³.
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  750 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.300 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu na zasadach
przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego.
§4
Z dniem 31 grudnia 2001 r. traci moc uchwa³a Rady

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Gminy w Trzebielinie Nr 122/XXXV/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od rodków transportowych na 2001 rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i ma zastosowanie od op³at nale¿nych po tym dniu poczynaj¹c
od 1 stycznia 2002 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski

1895
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Na podstawie § 5 pkt 7 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastêpców
wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych
do realizacji tych zadañ (M.P. Nr 27, poz. 387) podaje siê
do publicznej wiadomoci nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Sejmiku Województwa Pomorskiego stwierdzone
odpowiednimi uchwa³ami podjêtymi przez ten Sejmik:
1. W okrêgu wyborczym Nr 1 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego Gerarda CZAJI z listy Nr 1  Lista
Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskutek pisemnego
zrzeczenia siê mandatu oraz postanowiono o wst¹pieniu w jego miejsce Jerzego SZCZUKOWSKIEGO z tej
samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
2. W okrêgu wyborczym Nr 3 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego Jerzego BUDNIKA z listy Nr 2  Akcja Wyborcza Solidarnoæ oraz postanowiono o wst¹pieniu w jego miejsce Benedykta KARCZEWSKIEGO z
tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
3. W okrêgu wyborczym Nr 4 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnej Joanny SENYSZYN z listy Nr 1  Lista
Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskutek pisemnego
zrzeczenia siê mandatu oraz postanowiono o wst¹pieniu w jej miejsce Edwarda KRAJCZYÑSKIEGO z tej
samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
4. W okrêgu wyborczym Nr 6 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnej Anny KURSKIEJ z listy Nr 2  Akcja
Wyborcza Solidarnoæ wskutek pisemnego zrzeczenia
siê mandatu oraz postanowiono o wst¹pieniu w jej
miejsce Jaros³awa ZIELIÑSKIEGO z tej samej listy, który
w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
5. W okrêgu wyborczym Nr 7:
1) stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Edmunda STACHOWICZA z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz postanowiono o wst¹pieniu w jego miejsce Andrzeja LIPKI z tej samej listy,
który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci;
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2) stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego Ireneusza W£OCHYNIA z listy Nr 4  Przymierze Spo³eczne: PSL-UP-KPEiR oraz postanowiono o wst¹pieniu
w jego miejsce Andrzeja STANUCHA z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
6. W okrêgu wyborczym Nr 8 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnej Ma³gorzaty WINIARCZYK-KOSSAKOWSKIEJ z listy Nr 1  Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu oraz postanowiono o wst¹pieniu w jej miejsce Jerzego JURGIELEWICZA z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³ prawa wybieralnoci.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2) nie dotyczy u¿ycia materia³ów pirotechnicznych w
uzgodnieniu z w³aciwymi organami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
§3
Naruszenie zakazu  okrelonego w § 1  podlega karze grzywny, wymierzonej w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§4
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w rodkach masowego przekazu i obowi¹zuje do dnia
31 stycznia 2002 r.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda
J.R. Kurylczyk

Wojewódzki
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

1897
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 grudnia 2001 r.

1896
ROZPORZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 17/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie ograniczenia u¿ywania materia³ów pirotechnicznych na terenie województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie województwa pomorskiego zakaz u¿ywania materia³ów pirotechnicznych w miejscach publicznych.
§2
Zakaz, o którym mowa w § 1:
1) nie obowi¹zuje w dniu 31 grudnia 2001 r. oraz w dniu 1
stycznia 2002 r.,

w sprawie sprostowania b³êdów.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 14 wrzenia 2001 r. w
sprawie zmiany Statutu Zwi¹zku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodoci¹gu ¯u³awskiego w
Starym Polu (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 74, poz. 903) prostuje
siê b³êdy  w ten sposób, ¿e w § 7 ust. 8 pkt 8 otrzymuje
brzmienie:
8) ustalanie form wynagrodzenia dla nieetatowych cz³onków Zarz¹du oraz dla pozosta³ych cz³onków Zgromadzenia.
Obwieszczenie niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda
J.R. Kurylczyk
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