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1802
UCHWA£A Nr XIX/244/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ki
o numerze ew. 11/1 w miejscowoci Pszczó³ki.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ew. 11/1 w miejscowoci Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 1,0300 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ w formach zabudowy jednorodzinnej
w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bli-

niaczej (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1, MN2, NM3, MN4),
2) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2, K3),
3) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE.
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci:
a) 4 m od granicy terenu MN1 i K1, K2, K3,
b) 10 m terenu MN1 i drogi w granicach dz. nr ew.
459/1,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich typów budynków w odleg³oci:
a) 4 m od granicy obszaru podmok³ego na terenie
MN3,
b) 6 m od granicy terenu MN2 i K3,
c) 10 m od granicy terenu MN1 i drogi w granicach
dz. nr ew. 459/1,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) na obszarze MN3 obowi¹zuje zakaz zabudowy w granicach okrelonych w za³¹czniku graficznym,
5) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze u¿ytkowe, 2 pe³ne kondygnacje oraz poddasze u¿ytkowe,
6) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków: minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku, maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
7) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej 
okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
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8) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
9) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
10) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
11) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
12) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych z dopuszczeniem
dachów naczó³kowych,
13) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) dz. nr ew. 459/1,
b) K1, K3 (min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
c) K3 (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych
zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki
bezodp³ywowe zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê
ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór
cieków ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu
zlewnego oczyszczalni),
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2, K3 oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ do jej uk³adu,
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4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych:
a) po segregacji wg grup asortymentowych w miejscu powstawania winny byæ zagospodarowane
w miejscu ich powstawania, a tylko te, których
nie mo¿na zutylizowaæ w miejscu ich powstania,
nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
b) osady z separatorów ropopochodnych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo  po segregacji w miejscu powstania wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
2) na terenie MN3 nakazuje siê trwa³e zazielenienie obszaru nieu¿ytku,
3) na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg K1, K2, K3 oraz
drogi dz. nr ew. 459/1 obowi¹zuje nakaz lokalizacji
jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tej dróg,
4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
5) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2.
6. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek wydzielonych wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
3) dopuszcza siê dalsze podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale 700 m2, a dla
terenu MN1 w przypadku zabudowy bliniaczej dopuszcza siê wydzielenia dzia³ek o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 300 m2,
4) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci ener-
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getycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3, pkt 11 uchwa³y Nr VII/71/2000 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 1,0300 ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z
dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz.
190 z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17, poz. 92 z dnia
25 sierpnia 1992 r.) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do w/w planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1803
UCHWA£A Nr XIX/245/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczó³ki dla dzia³ek
o numerach ew. 33/1, 33/5 w miejscowoci Pszczó³ki.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
wraz z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 989, Nr 95, poz. 1041) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek o numerach ew. 33/1, 33/5 w miejscowoci Pszczó³ki w Gminie Pszczó³ki.
1. Teren o powierzchni 5,1700 ha przeznacza siê na funkcjê:
1) mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w formach zabudowy
jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej; (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem MN1),
2) mieszkaniowo  us³ugow¹ (okrelenie w za³¹czniku
graficznym symbolem MN2/U) w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z
dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji us³ugowej 30%;
3) mieszkaniowo  us³ugow¹  rzemios³a (okrelenie
w za³¹czniku graficznym symbolem MN4/U/UR) w
formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej, dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji:
a) us³ugowej 40%,
b) us³ug rzemios³a 40%,
c) mieszkaniowej  nie okrela siê,
4) rzemios³a  us³ugowo  mieszkaniow¹ (okrelenie
w za³¹czniku graficznym symbolem U/UR/MN6); preferowany uk³ad zabudowy zbli¿ony do form zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z
dopuszczeniem bliniaczej; dopuszczalny maksymalny procent udzia³u funkcji:
a) us³ugowej 50%,
b) us³ug rzemios³a 50%,
c) mieszkaniowej  nie okrela siê,
5) komunikacjê  drogê dojazdow¹ (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem K1, K2),
6) elekroenergetykê (okrelenie w za³¹czniku graficznym symbolem EE),
2. Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obligatoryjna linia zabudowy dla wszystkich typów
budynków w odleg³oci 6 m od granicy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a) terenu MN1 i drogi dz. nr ew. 501/3),
b) terenu MN2/U i drogi w granicach dz. nr ew. 501/3),
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich
typów budynków w odleg³oci:
a) 6 m od granicy terenu MN1 i K1,
b) 6 m od granicy terenu MN1/U i K1,
3) maksymalny procent zabudowy 30%,
4) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich
funkcji w formach zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolno stoj¹cym z dopuszczeniem bliniaczej,:
minimalnie 1 pe³na kondygnacja oraz poddasze
u¿ytkowe, maksymalnie 2 pe³ne kondygnacje oraz
poddasze u¿ytkowe,
5) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
minimalnie 7 m ca³kowitej wysokoci budynku,
maksymalnie 10 m ca³kowitej wysokoci budynku,
6) dopuszczalna najni¿sza krawêd po³aci dachowej
 okap  na wysokoci 2 m od poziomu terenu,
7) maksymalna wysokoæ posadzki parteru maks. 0,5 m
od poziomu gruntu;
8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
9) dachy dla wszystkich typów budynków: symetryczne dwuspadkowe lub naczó³kowe,
10) dopuszczalne spadki dachów: dla dachów pó³p³askich na ciance kolankowej od 21 do 30 stopni,
dla pozosta³ych form od 40 do 50 stopni,
11) dopuszcza siê wybudówki i lukarna o dachach symetrycznych, dwuspadkowych z dopuszczeniem
dachów naczó³kowych,
12) wszystkie obiekty powinny nawi¹zywaæ do cech
architektury regionalnej  do wykoñczenia elewacji preferowane s¹ materia³y ceramiczne ceg³opodobne, takie jak ceg³a licowa, klinkier; zakaz stosowania sidingu winylowego do wykoñczenia elewacji; do pokrycia dachów  preferowane materia³y
ceramiczne i dachówkopodobne, a dla dachów
pó³p³askich papa termozgrzewalna, czarna.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê:
a) poprzez istniej¹cy wjazd z ul.Lipowej (droga powiatowa Nr 10353)
b) z drogi dz. nr ew. 501/3,
c) K1 (min. szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi,
d) K2 (min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych drogi),
2) lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek
w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; zakaz tymczasowych metod zaopatrywania siê w wodê w oparciu o indywidualne ujêcia
wody dla jednej lub kilku dzia³ek;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê, gromadzenie cieków w
szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych dla nowopowstaj¹cych budynków w obszarze MN4/U/UR. cieki winny byæ zagospodaro-
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wane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane
do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe
zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y
do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków
ze wskazaniem miejsca zrzutu (punktu zlewnego
oczyszczalni),
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji, zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych znaczne iloci wody i wytwarzaj¹cych du¿e
iloci cieków;
d) cieki odprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaæ wskanikom dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej; na
terenie posesji, na której planuje siê lokalizacjê
us³ug i rzemios³a, nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z dachów i nawierzchni utwardzonych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek;
b) odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych
powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do gruntu winny
byæ podczyszczone w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji deszczowej
ulice K1, K2 oraz odprowadzenie wód z pozosta³ych powierzchni utwardzonych nale¿y pod³¹czyæ
do jej uk³adu,
4) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej do planowanego zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci,
5) stopieñ wykorzystania, przebudowê i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania
projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków
realizacji inwestycji,
6) dopuszcza siê realizacjê innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji,
7) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
8) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji w miejscu powstania wg grup asortymentowych winny byæ
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
1) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia dzia³ki
z u¿ytkowania rolniczego,
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2) zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
3) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanej w³asnym przedsiêwziêciem
inwestycyjnym nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi
rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
4) na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi K1 i ul. Pomorskiej obowi¹zuje nakaz lokalizacji jednego rzêdu
drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony tych dróg,
5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% ogólnej powierzchni dzia³ki z czego 20%
przeznaczyæ nale¿y pod zakrzewienia i zadrzewienia
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
(do powierzchni tej wlicza siê obowi¹zkowe do zlokalizowania zadrzewieñ i grup zieleni),
6) na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 1400 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych co najmniej 3% powierzchni nie mniej ni¿ 50 m2,
7) nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia na
co najmniej 20% powierzchni ogólnej ka¿dej dzia³ki
zgodnie z warunkami siedliskowymi.
5. Ustalenia inne:
1) dopuszcza siê podzia³y dzia³ek wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
2) dopuszcza siê scalanie dzia³ek wydzielonych wg za³¹cznika graficznego do uchwa³y;
3) dopuszcza siê dalsze podzia³y dzia³ek przy zachowaniu min. wielkoæ dzia³ki po podziale:
a) 700 m2  dla funkcji mieszkaniowej,
b) 1000 m2  dla funkcji us³ugowo-rzemios³owej,
4) dopuszcza siê, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, wydzielenie niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej dzia³ki mniejszej ni¿
700 m2,
5) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony interesów osób trzecich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzony uchwa³¹
Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach
z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 190
z 16 listopada 1989 r.) oraz jego aktualizacja zatwierdzona uchwa³¹ Nr I/11/92 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 12 lutego 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 17, poz. 92 z dnia
25 sierpnia 1992 r.) wraz ze zmianami wprowadzonymi
do w/w planu zatwierdzonymi uchwal¹ Nr XXI/136/96
Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 26 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 13, poz. 37 z dnia 7 kwietnia 1997 r.), w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka
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§2

UCHWA£A Nr XIX/246/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2002 r.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 417/2 i cz. dz. 416/4
na terenie wsi Pszczó³ki gmina Pszczó³ki (zmiana do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczó³ki).

§3

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 712, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, nastêpuje:

Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ ustaleñ zawartych w § 7 pkt 3-4, pkt 11 uchwa³y nr VII/71/2000 Rady
Gminy w Pszczó³kach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
§4
1. Ustala siê 0% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 4ha przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi
ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Pszczó³ki do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomor-

§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr VIII/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 27, poz. 190 z dnia 16 listopada 1989 r.) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Pszczó³ki:
10. Dzia³ka nr 417/2 o pow. 0,27 ha i czêæ dzia³ki 416/4
o pow. 0,26 ha przeznaczone w dotychczas obowi¹-
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zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele upraw rolnych i ogrodniczych,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem funkcji us³ugowej
nieuci¹¿liwej:
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoci budynków mieszkalnych maks. 8,5 m
liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6
m nad poziom terenu,
 dachy spadziste,
 budynki gospodarcze (mo¿liwoæ realizacji tylko na
dzia³ce 417/2) wysokoæ maks. 5,0 m liczonej do
najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki
parteru,
 wysokoæ posadowienia posadzki parteru maks.
0,3 m ponad teren,
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien ograniczaæ siê do granic w³asnoci,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt sta³y
ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych z parkingiem i wyjazdem na drogê krajow¹, poszerzonym wjazdem istniej¹cym z promieniem
skrêtu r-12,0 m i wyjazdem szerokoci jezdni 6,0 m.
Planowana droga jest drog¹ dojazdow¹ do dzia³ek
objêtych zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
KD1  poszerzenie drogi krajowej o 3,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
KX  tereny przejæ pieszych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci,
odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one przez specjalistyczne firmy pod warunkiem
pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej
sieci wodoci¹gowej,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do kolektora sanitarnego,
 do wniosku o pozwolenie na u¿ytkowanie nale¿y
do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków z specjalistyczn¹ firm¹,
odprowadzenie wód opadowych:

 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji deszczowej, cieki z opadów nale¿y odprowadziæ bezporednio do
tej sieci,
usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z Zak³adu Energetycznego. Usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹ winno
siê odbywaæ kosztem i staraniem w³aciciela terenu.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ minimum 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z
warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo min. 50% ogólnej powierzchni dzia³ki,
 teren po³o¿ony w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego uk³adu osadniczego wsi Pszczó³ki,
 wzd³u¿ rowów zachowaæ pas terenu min. 3,0 m
wolny od zabudowy, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
 zachowaæ dro¿noæ istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od rogi krajowej
winna byæ ustalana w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego
przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze
krajowej min. 30,0 m od skraju pasa jezdnego tej
drogi,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej, do
jego obowi¹zków bêdzie nale¿a³o wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi
uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa tej drogi,
 podzia³ terenu nie bêdzie powodowa³ realizacji dodatkowych zjazdów na drogê krajow¹, poza utrzymaniem zjazdu istniej¹cego,
 opracowaæ projekt modernizacji wjazdu na drogê
krajow¹ na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od istniej¹cych linii energetycznych,
 zachowaæ istniej¹cy drzewostan od strony ulicy
Tczewskiej,
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 1 docelowej  to jest po rozbudowie.
§2
Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 10  dzia³ka 417/2 i czêæ dzia³ki 416/4 w Pszczó³kach w skali 1:1000, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczó³ki.
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Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego  0%,
b) budownictwa mieszkaniowego z us³ugami  0%,
c) dla zabudowy us³ugowej  0%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pszczó³kach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w
art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczó³ki zatwierdzony uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej w Pszczó³kach z dnia 29 wrzenia 1989 r. Nr VIII/25/89 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 190
z dnia 16 listopada 1989 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszych zmian.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Przy³ucka

1805
UCHWA£A Nr XXXVI/2/2002
Rady Miasta w Pucku
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie gminy miasta Puck.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) oraz art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada
Miasta w Pucku uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie gminy miasta Puck stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pucka
R. Gabriel-Wêglowski
Za³¹cznik Nr 1
Rady Miasta w Pucku
do uchwa³y Nr XXXVI/2/2002
z dnia 6 wrzenia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX
Inne postanowienia
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, na
podstawie zezwolenia wydanego przez Zarz¹d Miasta
Puck.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odbiorze i dostarczaniu cieków do oczyszczalni w Swarzewie.
§2
U¿yte w Regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747),
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2) Us³ugobiorca  ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy z Us³ugodawc¹,
3) Us³ugodawca  Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo  Kanalizacyjne,
4) sieæ wodoci¹gowa  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugodawcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami,
którymi dostarczana jest woda,
5) przy³¹cze wodoci¹gowe  odcinek przewodu ³¹cz¹cy
sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Us³ugobiorcy wraz zaworem
za wodomierzem g³ównym,
6) wodomierz g³ówny  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
7) instalacja wodoci¹gowa -bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z urz¹dzeniami s³u¿¹ce do
poboru wody,
8) sieæ kanalizacyjna  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugodawcy przewody wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi odprowadzane s¹ cieki,
9) przy³¹cze kanalizacyjne  odcinek ³¹cz¹cy instalacjê
kanalizacyjn¹ u Us³ugobiorcy z sieci¹ kanalizacyjn¹
za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od strony budynku, a
przypadku jej braku  od granicy nieruchomoci,
10) instalacja kanalizacyjna  bêd¹ce w posiadaniu Us³ugobiorcy przewody wraz z urz¹dzeniami s³u¿¹ce do
odprowadzania cieków z nieruchomoci,
11) urz¹dzenie pomiarowe  przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ odprowadzonych cieków, znajduj¹cy siê
na przy³¹czu kanalizacyjnym,
12) cieki  cieki bytowe, cieki komunalne lub cieki
przemys³owe w rozumieniu ustawy  art. 2 pkt 9,10
i 11,
13) tytu³ prawny  prawo w³asnoci, u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y zarz¹d, ograniczone prawo rzeczowe
albo stosunek zobowi¹zuj¹cy.
§3

strzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego oraz monta¿ urz¹dzenia pomiarowego
a tak¿e monta¿ niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków z sieci kanalizacyjnej zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca
(urz¹dzenie pomiarowe musi odpowiadaæ aktualnym
przepisom metrologicznym),
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a koszty utrzymania urz¹dzenia pomiarowego pokrywa Us³ugobiorca.
2. Us³ugodawca ma prawo ¿¹daæ, aby Us³ugobiorca wykona³ na swój koszt w pobli¿u granicy nieruchomoci,
wed³ug wskazañ Us³ugodawcy, studzienkê lub szafkê
wodomierzow¹, je¿eli zachodzi co najmniej jedna z sytuacji:
a) nieruchomoæ gruntowa nie jest zabudowana;
b) przy³¹cze wodoci¹gowe jest nieproporcjonalnie d³ugie, tj. powy¿ej 15 mb licz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoæ od ulicy (drogi);
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do zamontowania wodomierza g³ównego, które spe³nia
wymagania okrelone odrêbnymi przepisami.
§6
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Gminy Miasta Puck, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹
i Gmin¹ Miasta Puck urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie Miasta Puck lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§7

Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw i
obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej.

Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.

§4

§8

Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.

1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca.

Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
1. Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
ustalonych przez Gminê Miasta Puck w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-

§9
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 3 okrela
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
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b) w przypadku, gdy z wnioskiem zwraca siê osoba nie
bêd¹ca w³acicielem nieruchomoci zobowi¹zana jest
do dostarczenia pisemnej zgody w³aciciela nieruchomoci na wykonanie przy³¹cza z uznaniem zwi¹zanych
z tym zobowi¹zañ,
c) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 10
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia wydawane s¹ przez Us³ugodawcê z uwzglêdnieniem uzasadnionego interesu wnioskodawcy.
3. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne rok od dnia ich wydania.
4. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 11
Je¿eli Us³ugobiorca stawia wymagania co do sk³adu i
cinienia wody,które wykraczaj¹ poza parametry okrelone przepisami, niezbêdne dzia³ania w celu ich zaspokojenia Us³ugobiorca podejmuje na w³asny koszt.
§ 12
1. Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i
spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 13
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
§ 14
1. Us³ugodawcy przys³uguje, prawo dokonywania po³¹czenia (wcinek) nowych przy³¹czy i instalacji do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz wy³¹cznoæ uruchamiania przy³¹czy.
2. W przypadku wykonywania pod³¹czenia nowych przy³¹czy i instalacji do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez inne podmioty, uprawnione do takich prac,
Us³ugodawca przy wydawanych warunkach przy³¹czenia sprecyzuje procedurê wykonania pod³¹czenia do
sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacyjnej.
3. Za niestosowanie siê do procedur o których mowa w
pkt 2 na podmiot wykonuj¹cy pod³¹czenie zostanie wydany zakaz wykonywania przez dany podmiot przy³¹czeñ do sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacyjnej na
terenie miasta Puck.
4. Uruchomienie przy³¹cza nastêpuje, po odbiorze technicznym, w terminie 7 dni po zawarciu umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 15
Przewiduje siê op³aty zwi¹zane z przy³¹czeniem do sieci:
a) ka¿de przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej wymaga wniesienia na rzecz Gminy
Miasta Puck op³aty przy³¹czeniowej zgodnie z
Uchwa³¹ Rady Miasta Puck,
b) wydanie warunków przy³¹czenia, uzgadnianie dokumentacji technicznej, odbiory oraz inne us³ugi techniczne Us³ugodawca wykonuje odp³atnie,
c) za czynnoci okrelone w § 14 pkt 1 Regulaminu.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 16
1. Zawarcie na pimie umowy o dostarczanie wody lub
odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o
dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 13 pkt 3 Regulaminu i spe³nieniu warunków
odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d
nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
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a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) wodomierze zainstalowane s¹ w miejscach ogólnodostêpnych (klatka schodowa, piwnica, studzienka
wodomierzowa itp.) umo¿liwiaj¹cych ich jednoczesny, niezale¿ny odczyt,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach (poza lokalem, który ma
wstrzyman¹ dostawê wody),
e) wnioskodawca uzgodni³ z Us³ugodawc¹ rozliczenie
nale¿noci za dostarczon¹ wodê oraz za odebrane
cieki w sposób odrêbny od rozliczenia za wodê dostarczon¹ do podgrzania.
5. Je¿eli nieruchomoæ, budynki lub lokale s¹ zaopatrywane z jednego przy³¹cza wodoci¹gowego, a wykonanie dla nich odrêbnych przy³¹czy jest niemo¿liwe lub
technicznie nieuzasadnione, na wniosek osoby, o której mowa w pkt 2 Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ odrêbne umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie
cieków, pod warunkiem, ¿e spe³nione s¹ odpowiednie warunki z pkt 4 albo dla ka¿dej z nieruchomoci,
budynku lub lokalu mo¿liwe jest zainstalowanie wodomierza g³ównego.
§ 17

z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
§ 20
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelone, zgodnie
z przepisami ustawy, przez Us³ugodawcê i zatwierdzone
uchwa³¹ przez w³aciwy organ b¹d wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie
cieków.
§ 21
1. W przypadku zmiany osoby, która posiada tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci lub osoby,która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym dotychczasowy Us³ugobiorca zobowi¹zany
jest do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w
terminie zawartym w umowie.
2. W przypadku niedope³nienia czynnoci opisanych w
ust. 1 na Us³ugobiorcy ci¹¿y obowi¹zek uregulowania
zap³aty nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odebrane
cieki  wed³ug bie¿¹cych wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych  do czasu formalnego rozwi¹zania umowy.
§ 22
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony
w § 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i
aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody
oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem i odprowadzania cieków wed³ug obowi¹zuj¹cych w danej chwili warunków ich odbioru, zgodnie z
mo¿liwociami technicznymi urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w sposób ci¹g³y i niezawodny.

§ 18

§ 24

Umowa, o której mowa w § 16 pkt 1 Regulaminu zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.

1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Us³ugodawca informuje Zarz¹d Miasta w Pucku o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia.

§ 19
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce

Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 23

§ 25
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
24 godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§ 26
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 27
1. Us³ugodawca instaluje, utrzymuje i wymienia u Us³u-
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2.
3.
4.
5.

gobiorcy wodomierz g³ówny na w³asny koszt z wyj¹tkiem,gdy koniecznoæ wymiany lub naprawy nast¹pi³a z winy Us³ugobiorcy.
Us³ugodawca dokonuje wymiany niesprawnego wodomierza g³ównego w terminie nie d³u¿szym ni¿ trzy
miesi¹ce od daty stwierdzenia jego niesprawnoci.
Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Je¿eli strony nie uzgodni³y inaczej przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³asnoæ Us³ugodawcy, jest przez niego utrzymywane i remontowane.
Miejscem odbioru cieków jest urz¹dzenie pomiarowe lub pierwsza studzienka za granic¹ dzia³ki licz¹c od
strony ulicy b¹d granica posesji w przypadku braku
mo¿liwoci wybudowania studzienki je¿eli strony nie
ustali³y inaczej w umowie pomiêdzy Us³ugobiorc¹ a
Us³ugodawc¹.
§ 28

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach parametrów lub warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków z co
najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków. Odstêpstwo od tego terminu mo¿e byæ w przypadku zmiany przepisów prawa.

Dziennik Urzêdowy
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§ 32

1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierza g³ównego poprzez odpowiednie jego zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami warunków atmosferycznych, szczególnie niskich
temperatur, przed dostêpem do niego osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe utrzymanie studzienki
lub pomieszczenia, w którym jest on zamontowany.
2. Us³ugobiorca odpowiada za prawid³ow¹ eksploatacjê
urz¹dzenia pomiarowego oraz miejsca,w którym zosta³o zainstalowane i zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami warunków atmosferycznych, wody gruntowej, zanieczyszczeñ.
3. W przypadku stwierdzenia niesprawnoci urz¹dzenia
pomiarowego Us³ugobiorca wymienia go w terminie
nie d³u¿szym ni¿ trzy miesi¹ce od daty stwierdzenia
jego niesprawnoci.
4. Us³ugobiorca nie mo¿e przemieszczaæ wodomierza
g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zak³ócaæ ich
funkcjonowania, zrywaæ umieszczonych na nich plomb
i os³on oraz wykorzystywaæ instalacjê wodoci¹gow¹
do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych
5. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków i zakazów okrelonych w pkt 1, 2, 3 i 4.

§ 29

§ 33

Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) w najkrótszym mo¿liwym czasie, nie póniej ni¿
24 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) w ci¹gu 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw
i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) w ci¹gu 30 dni  na pisemne i telefoniczne skargi
i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

Us³ugobiorca zobowi¹zany jest, na ¿yczenie Us³ugodawcy, do przedstawienia dokumentów dotycz¹cych
urz¹dzenia pomiarowego w szczególnoci wiadectwa zatwierdzenia do stosowania wydanego zgodnie z odpowiednimi przepisami i potwierdzenia spe³nienia w³aciwych wymagañ metrologicznych.

§ 30
1. Us³ugodawca ma obowi¹zek rozpatrzenia reklamacji
z³o¿onej na pimie przez Us³ugobiorcê niezw³ocznie,
jednak nie póniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od dnia jej
z³o¿enia.
2. W przypadku szczególnie skomplikowanych okolicznoci bêd¹cych ród³em reklamacji,albo braku wspó³pracy Us³ugobiorcy przy jej rozpatrywaniu, termin okrelony w pkt 1 ulega odpowiedniemu przed³u¿eniu.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 31
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.

§ 34
1. Us³ugobiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy ani
nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przy³¹czami kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia uzyskanie przez Us³ugobiorcê odszkodowania za straty
spowodowane przez Us³ugodawcê w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast mo¿liwoæ dochodzenia odszkodowañ przez Us³ugodawcê w wyniku, spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku,
uszkodzeñ urz¹dzeñ nale¿¹cych do niego.
2. Warunki z pkt 1 dotycz¹ nowych przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz nasadzeñ nad istniej¹cymi przy³¹czami wodoci¹gowymi i kanalizacyjnymi od
dnia wejcia w ¿ycie Regulaminu.
3. Za istniej¹ce przed wejciem z ¿ycie Regulaminu nasadzenia Us³ugobiorca nie mo¿e ¿¹daæ odszkodowañ za
straty spowodowane przez Us³ugodawcê w pasie okrelonym w pkt 1 w przypadku usuwania awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych nale¿¹cych do Us³ugodawcy. Jednoczêsnie Us³ugodawca do³o¿y wszelkich
starañ aby straty istniej¹cych nasadzeñ zminimalizowaæ,
a teren doprowadzi mo¿liwie do stanu pierwotnego.
§ 35
Wodomierze zainstalowane u Us³ugobiorcy, poza wodomierzem g³ównym, s¹ czêci¹ instalacji wewnêtrznej
i ich monta¿, utrzymanie, legalizacja oraz odczyty obci¹¿aj¹ w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci.
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§ 36

§ 44

1. Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o
zerwaniu plomby.
2. W przypadku niedope³nienia obowi¹zku z pkt 1 zastosowanie ma § 49 Regulaminu.

1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.

§ 37
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.
§ 38
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 39
Us³ugobiorca dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie
jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 40
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 41
Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 42
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nieutrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia uderzeñ hydraulicznych, ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci,
d) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
e) bie¿¹cego kontrolowania stanu i sk³adu odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 43
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.

§ 45
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr 8 poz. 70.
§ 46
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W przypadku:
a) braku urz¹dzenia pomiarowego,
b) braku wa¿nych dokumentów dotycz¹cych urz¹dzenia pomiarowego podane w § 33 Regulaminu,
c) nie dokonania wymiany urz¹dzenia pomiarowego
w terminie trzech miesiêcy od daty stwierdzenia jego
niesprawnoci Us³ugodawca ustala iloæ odprowadzanych cieków jako równ¹ iloci wody dostarczonej oraz pobranej z innych róde³.
§ 47
W przypadku awarii wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, b¹d gdy nie ma mo¿liwoci odczytu z powodu braku dostêpu do wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego z przyczyn Us³ugobiorcy, do rozliczeñ stosuje siê rednie zu¿ycie z ostatnich 6-ciu miesiêcy przed
awari¹ lub ostatnim odczytem b¹d zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.
Dz. U. Nr 26 poz. 257.
§ 48
1. W przypadku bezumownego poboru wody z urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub wprowadzenie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych i zg³oszenie tego faktu Us³ugodawcy rozliczenie nale¿noci za pobran¹ wodê i odprowadzone cieki ustala siê w oparciu o redni¹ iloæ
pobranej wody w okresie trzech miesiêcy od dnia zawarcia umowy i zamontowania wodomierza.
2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania
umowy Us³ugodawca ma prawo ustaliæ iloæ pobranej wody i odebranych cieków zgodnie z § 49 Regulaminu.
§ 49
1. Us³ugodawca ma prawo ustaliæ iloæ pobranej wody i
odprowadzonych cieków, w przypadku braku urz¹dzenia pomiarowego na przy³¹czu kanalizacyjnym, odpowiednio do iloci wody jaka mog³a przep³yn¹æ pe³nym przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego okresie od
ostatniego odczytu wodomierza w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) zaborze wodomierza g³ównego, zawinionego jego
uszkodzenia, innych manipulacji mog¹cych umo¿liwiaæ nieopomiarowany pobór wody,
b) poboru wody przed wodomierzem,
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c) w przypadku sytuacji opisanej w § 48 pkt 2 Regulaminu,
d) W przypadku sytuacji opisanej w § 36 pkt 2 Regulaminu.
§ 50
Nale¿noci, o których mowa w § 48 i § 49 Regulaminu
oblicza siê wed³ug taryf obowi¹zuj¹cych w dniu stwierdzenia bezumownego poboru wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzenie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub od chwili zaistnienia sytuacji opisanych
w § 49 Regulaminu.
§ 51
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody, tj. takiej, z której u Us³ugobiorcy nie powstaj¹ cieki, uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê i
na koszt Us³ugobiorcy.
§ 52
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Us³ugobiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§ 53
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
przez w³aciwy organ, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24
ust. 8 ustawy.
§ 54
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 55
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 56
1. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych, Us³ugodawca obci¹¿a Gminê
Miasta Puck na podstawie cen i stawek ustalonych
w taryfie.
2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci miejskiej obci¹¿enie nastêpuje za iloæ uzgodnion¹ przez Us³ugodawcê i Gminê Miasta Puck.
3. Za wody opadowe przes³ane sieci¹ kanalizacji do
oczyszczalni op³aty ponosi Gmina Puck zgodnie z zawartym porozumieniem.
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1. Za cieki, które przekraczaj¹ dopuszczalne warunki
ustalone w umowie i odrêbnych przepisach naliczana
bêdzie op³ata dodatkowa.
2. Us³ugobiorca pokrywa koszty wykonywanych kontroli i analiz cieków przez Us³ugodawcê, je¿eli zostanie
stwierdzona nieprawid³owa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej lub urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, w wyniku czego cieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
przekraczaj¹ dopuszczalne warunki.
3. Op³ata dodatkowa naliczana bêdzie za dodatkowy ³adunek zanieczyszczeñ obliczony jako ró¿nica pomiêdzy ³adunkiem ca³kowitym stwierdzonym w dniu kontroli a ³adunkiem dopuszczalnym przy czym:
a) ³adunek ca³kowity jest to iloczyn iloci cieków odprowadzanych w dniu kontroli i stwierdzonych laboratoryjnie stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ,
b) ³adunek dopuszczalny jest to iloczyn iloci cieków
odprowadzanych w dniu kontroli i dopuszczalnych
wartoci stê¿eñ zawartych w nich zanieczyszczeñ.
4. O przekroczeniach i op³atach dodatkowych Us³ugodawca powiadamia Us³ugobiorcê.
5. Op³aty naliczane s¹ do czasu gdy Us³ugobiorca usunie przyczynê naruszenia dopuszczalnych warunków
potwierdzon¹ wynikami badañ laboratoryjnych lub
kolejna kontrola Us³ugodawcy wyka¿e ustanie przekroczenia dopuszczalnych parametrów.
6. Rozliczenie nale¿noci z tytu³u op³aty dodatkowej odbywa siê na podstawie wystawionej przez Us³ugodawcê noty ksiêgowej p³atnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania.
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 58
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 59
Us³ugodawca na wniosek Us³ugobiorcy udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 60
1. Us³ugobiorca ma prawo sk³adaæ reklamacje dotycz¹ce us³ug zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków
2. Reklamacja o której mowa w pkt 1 winna byæ z³o¿ona
na pimie, w siedzibie Us³ugodawcy lub przes³ana
poczt¹.
§ 61
Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ upustu w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci.
Wielkoæ upustu wynosi do 10%.
§ 62
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar koszty
przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi
Us³ugobiorca.
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Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 63
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przy³¹czenia.
§ 64
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 14 Regulaminu.
§ 65
Us³ugodawca celem zapewnienia prawid³owego pomiaru poboru wody ma prawo ustaliæ rodzaj i wielkoæ
wodomierza g³ównego zamontowanego u Us³ugobiorcy
w oparciu o zu¿ycia wody u Us³ugobiorcy z okresu co
najmniej 12 miesiêcy.
§ 66
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 67
1. Us³ugodawca ma prawo pobieraæ w uzgodnionych
punktach kontrolnych próby cieków do analizy laboratoryjnej w celu zbadania ich zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi warunkami ustalonymi w umowie i odrêbnych
przepisach.
2. Us³ugobiorca nie mo¿e odmówiæ poddania siê kontroli ani jej utrudniaæ. W przypadku, gdy przedstawiciel Us³ugobiorcy nie stawi siê w ci¹gu 20 minut od
czasu powiadomienia o prowadzonej kontroli Us³ugodawca mo¿e dokonaæ poboru prób w ustalonym punkcie kontrolnym bez jego uczestnictwa.
§ 68
1. Us³ugodawca, mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody
lub odp³yw cieków w przypadku powstania zagro¿enia obni¿enia poziomu wiadczonych us³ug, w tym zagro¿enia bakteriologicznego lub chemicznego, na skutek nieprawid³owej eksploatacji przez Us³ugodawcê nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ (instalacji wewnêtrznej lub
przy³¹cza wodoci¹gowego b¹d przy³¹cza kanalizacyjnego)
2. W przypadku odciêcia dop³ywu wody Us³ugodawca
udostêpnienia zastêpczy punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Wszelkie szkody, wynik³e z nieprawid³owej eksploatacji przez Us³ugobiorcê jego urz¹dzeñ, jak równie¿ koszty
ponownego przy³¹czenia do sieci pokrywa Us³ugobiorca.
§ 69
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.

§ 70
1. W czasie trwania klêski ¿ywio³owej lub dzia³añ si³y
wy¿szej, szczególnie gdy dosz³o do niebezpiecznego
dla zdrowia zanieczyszczenia wody, Us³ugodawca ma
prawo wprowadziæ ograniczenia w konsumpcji wody
w granicach mo¿liwoci dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu, w sposób zwyczajowo przyjêty, Us³ugobiorców o tych ograniczeniach
2. W przypadku sytuacji opisanych w pkt 1 Us³ugodawca u¿yje wszelkich dostêpnych mu sposobów celem
z³agodzenia tych uci¹¿liwoci dla Us³ugobiorców.
3. Przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowane przyczynami okrelonymi w pkt 1 zwalniaj¹ Us³ugodawcê z odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
§ 71
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹
uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych
w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Inne postanowienia
§ 72
1. W momencie wybudowania i oddania do u¿ytkowania,dla danego rejonu miasta Puck kanalizacji rozdzielczej, do kanalizacji sanitarnej zabronione bêdzie wprowadzanie wód z cieków powierzchniowych, wód drena¿owych, wód opadowych a tak¿e pochodz¹cych z
odwodnieñ.
2. W przypadku istniej¹cych przy³¹czeñ do obecnej sieci
kanalizacji Us³ugobiorca wykonuje na w³asny koszt,
przy uzgodnieniu z Us³ugodawc¹, prze³¹czenie odprowadzeñ wód deszczowych i drena¿owych z posesji do
kanalizacji deszczowej,
3. W szczególnych przypadkach Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do zamontowania na w³asny koszt urz¹dzenia pomiarowego na istniej¹cym przy³¹czu kanalizacyjnym.
§ 73
1. Rada Miasta Puck ustala corocznie uchwa³¹ procentowy upust za odprowadzane cieki dla Us³ugobiorców
posiadaj¹cych ogródki przydomowe
2. Upust obowi¹zywaæ bêdzie w okresie wegetacji tj. od
15 kwietnia do 15 wrzenia ka¿dego roku.
3. Z upustu mo¿e skorzystaæ ka¿dy posiadacz ogródka
przydomowego.
4. Warunkiem korzystania z upustu jest udokumentowanie posiadania ogródka przydomowego i z³o¿enie przez
Us³ugobiorcê pisemnego wniosku w siedzibie Us³ugodawcy z podaniem powierzchni upraw do dnia 15 marca ka¿dego roku. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest po-
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wiadomiæ o ka¿dej zmianie us³ugodawcê pod rygorem
utraty ulgi.
5. Us³ugodawca w ci¹gu 30 dni zweryfikuje z³o¿ony wniosek i poinformuje o wysokoci upustu.
6. Póniejsze z³o¿enie wniosku bêdzie skutkowaæ udzieleniem upustu po up³ywie 30 dni od z³o¿enia wniosku,
bez prawa do naliczeñ wstecz.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 74
1. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXVI/2/2002 z dnia 6 wrzenia 2002 r. Rady Miasta w Pucku i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Umowy zawarte do dnia wejcia w ¿ycie Regulaminu
zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ do 12 miesiêcy od dnia
uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków.
§ 75
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 76
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu Us³ugobiorcom.
Za³¹cznik
do Regulaminu
Do
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
WNIOSEK
o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej
Nazwisko i imiê/Nazwa .....................................................
Adres zamieszkania /Siedziba ...........................................
NIP ......................................................................................
Proszê o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej dla nieruchomoci po³o¿onej
przy ul.
...........................................................
(dzia³ka nr .....................................).
1. Przeznaczenie wody na cele ...........................................
2. Iloæ odprowadzanych cieków
a) cieki bytowe .................................................... m3/d
b) cieki przemys³owe .......................................... m3/d
sk³ad cieków:
BZT5 ........................................................................
ChZT ........................................................................
zawiesina ogólna .................................................
azot ogólny ..............................................................
metale ciê¿kie ..........................................................
pH ............................................................................
temperatura .............................................................
substancje ekstrahuj¹ce siê eterem naftowym ......
c) Charakterystyka techniczna obiektu, do którego do-
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prowadzana bêdzie woda, z którego odprowadzane bêd¹
cieki:
a) powierzchnia u¿ytkowa .......................................... m2
b) wyposa¿enie sanitarne:
 umywalka ........................................... szt.
 wanna ................................................. szt.
 natrysk ................................................ szt.
 zlewozmywak ..................................... szt.
 ubikacja .............................................. szt.
 bidet
................................. szt.
 ............................................................ szt.
c) sposób przygotowania ciep³ej wody ...........................
4. Iloæ zamieszka³ych/ zatrudnionych osób (na stale oraz
czasowo)
....................................................
5. Powierzchnia dzia³ki ogó³em ...................................... m2
w tym: powierzchnia zabudowy ..................................m2
powierzchnia terenów zielonych ............................... m2
6. Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody ............
...................................
podpis
Za³¹czniki:
1. Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci
2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa.

1806
UCHWA£A Nr LV/325/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Opalenie gmina Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220)
Rada Miejska w Gniewie po zasiêgniêciu opinii Komisji
Bud¿etowej, oraz po przeprowadzonych konsultacjach z
mieszkañcami wsi Opalenie uchwala, co nastêpuje:
§1
W celu uporz¹dkowania numeracji budynków wsi Opalenie wprowadza siê nastêpuj¹ce nazwy ulic:
 ul. Józefa Czy¿ewskiego (droga od Pl. w. Józefa
w kierunku wsi Jawiska),
 ul. Ks. Ludwika Warneckiego (droga od Pl. w. Józefa w kierunku wsi Ma³a Karczma),
 ul. Jakuba Hutten Czapskiego (droga od Pl. w. Józefa w kierunku wsi Widlice do wiaduktu kolejowego),
 ul. Lipowa (droga biegn¹ca od ul. Czy¿ewskiego do
nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Pana Tomasza Cejer),
 ul. Piaskowa (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego w stronê lasu),
 Osiedle w. Krzysztofa (osiedle po³o¿one przy Domu
Kultury),
 ul. Sportowa (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego do nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Pani
Kroczyk),
 Plac w. Józefa (g³ówny plac przy kociele),
 ul. Spacerowa (droga biegn¹ca od Pl. w. Józefa
w kierunku przeprawy promowej na rzece Wile),
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 ul. Kasztanowa (droga biegn¹ca od ulicy Polnej w stronê nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Pana Frost),
 ul. Polna (droga biegn¹ca od wiaduktu kolejowego
w stronê Widlic Górnych),
 ul. Jab³oniowa (droga biegn¹ca od wiaduktu kolejowego w stronê Widlic Dolnych),
 ul. Lena (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego do
nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Pana Czechanowskiego),
 ul. Wodna (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego do
stacji pomp),
 ul. Ogrodowa (droga biegn¹ca od ulicy Spacerowej
do nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoc Pana Kaffki),
 ul. Spokojna (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego
do nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Pana Klein),
 ul. Jana Paw³a II (droga biegn¹ca od ulicy Czy¿ewskiego w kierunku nowoprojektowanego mostu przez rzekê Wis³ê),
 ul. Krótka (³¹cznik ulicy Warneckiego z ulic¹ Sportow¹),
 ul. Dworcowa (droga biegn¹ca od ulicy Ks. Warneckiego do budynku by³ego dworca PKP w Opaleniu),
 ul. Kocielna (droga biegn¹ca od ulicy Czapskiego do
budynku stanowi¹cego w³asnoæ Parafii Rzymsko  Katolickiej w Opaleniu).

z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dni 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

§2

§4

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi szkic sytuacyjny z
nazwami ulic.*)
§3

§1
Wzory formularzy okrelone w niniejszej uchwale maj¹
zastosowanie w przypadkach:
a) zg³oszenia przez podatnika powstania obowi¹zku podatkowego,
b) zaistnienia zdarzeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ
opodatkowania, w szczególnoci zmiany sposobu
wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego
czêci,
c) wyganiêcia obowi¹zku podatkowego.
§2
Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§3
Okrela siê wzór informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.
Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny na dany
rok podatkowy, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§5

Podjêcie uchwa³y stanowi podstawê do wprowadzenia nazw ulic i placów do ewidencji ludnoci oraz ewidencji gruntów i budynków.

Okrela siê wzór informacji o gruntach, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.

§4

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzedowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Gniewie
K. Or³owska

1807
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie: okrelenia wzorów formularzy sk³adanych
przez podatników podatku od nieruchomoci, rolnego
i lenego dla celów wymiaru i poboru podatków w Gminie Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984), art. 6 ust. 10 i 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200., poz. 1683), art. 6a ust. 9 i 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
*) Za³¹czników nie publikuje siê.

Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny na dany
rok podatkowy zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej
uchwa³y.
§7
Okrela siê wzór informacji o lasach, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§8
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki
nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa s¹ obowi¹zane do sk³adania w³aciwemu organowi podatkowemu formularzy, wed³ug ustalonych wzorów, stanowi¹cych
za³¹czniki nr 1, 3 i 5 do niniejszej uchwa³y w terminach
okrelonych we w³aciwych ustawach.
§9
Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do sk³adania w³aciwemu organowi podatkowemu formularzy wed³ug ustalonych wzorów stanowi¹cych za³¹czniki nr 2, 4 i 6 do niniejszej uchwa³y w terminach okrelonych we w³aciwych
ustawach.
§ 10
Obowi¹zek sk³adania formularzy okrelonych w niniej*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szej uchwale dotyczy równie¿ podatników korzystaj¹cych
ze zwolnieñ i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o podatku rolnym i podatku lenym.

3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych,

§ 11

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
grunty i budowle stanowi¹ce w³asnoæ albo bêd¹ce w
posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie:
a) Gminy, o ile nie s¹ one we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, z wyj¹tkiem wymienionych w pkt b niniejszego paragrafu,
b) samorz¹dowych instytucji kultury, w tym bibliotek
oraz stra¿y po¿arnych.
2.1.Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej oraz grunty zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stanowi¹ce w³asnoæ podatników bêd¹cych jednoczenie przedsiêbiorcami w rozumieniu 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, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1634 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112), którzy po raz pierwszy rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w roku 2003 oraz stanowi¹ce w³asnoæ podatników udostêpniaj¹cych je na podstawie
umów cywilnoprawnych zawartych na pimie dla
przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ po raz pierwszy w roku 2003:
a) na okres 24 miesiêcy od dnia powstania obowi¹zku podatkowego na terenie nastêpuj¹cych miejscowoci: Bêdargowo, Czêstkowo, Donimierz, Grabowiec, G³azica, Jeleñska Huta, Kieleñska Huta, Kowalewo, Leno, £ebieñska Huta, £ebno, Przetoczyno, Szemudzka Huta, Zêblewo,
b) na okres 12 miesiêcy od dnia powstania obowi¹zku podatkowego na terenie nastêpuj¹cych miejscowoci: Bojano, Dobrzewino, Kamieñ, Kielno, Koleczkowo, Rêbiska, Szemud, Warzno.
2.2.Zwolnienia, o których mowa w ust. 2.1. nie stosuje
siê w przypadku, gdy ze zwolnienia w poprzednim
okresie korzysta³ ma³¿onek, krewny w linii prostej, ziêæ
lub synowa prowadz¹cy uprzednio tak¹ sam¹ dzia³alnoæ w obrêbie tej samej nieruchomoci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

1808
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie Gminy
Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  14,48 z³ od 1 m2,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) od pozosta³ych, w tym:
 letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
 gospodarczych i innych  5,21 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 1,73 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,57 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  0,29 z³ od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
d) pozosta³ych  0,11 z³ od 1 m2 powierzchni, w tym:
 letniskowych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.

§2

§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/324/2001 Rady Gminy
Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci na terenie gminy Szemud, ale utrzymuje
siê w mocy zwolnienia udzielone na podstawie § 2 ust. 2
pkt 1 i 2 tej¿e uchwa³y do momentu ich wyganiêcia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A Nr II/13//2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

§1

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. z kwoty 33,45 z³ za 1 q (M.P. Nr 51,
poz. 773) do kwoty 32,50 z³ za 1 q.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/328/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

1810
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej odm 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 6 do niniejszej
uchwa³y.
7. Od autobusu wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVI/330/2001 Rady Gminy
Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. sprawie podatku od
rodków transportowych.
§3

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dniu po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do roku 1996
po roku 1996
493
483
730
720
905
894

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równowa¿ne
2 osie
925
930
935
941
946
951
956
1.114
3 osie
977
982
987
992
997
1.002
1.007
1.007
.1.018
1.403
1.028
1.403
4 osie i wiêcej
1.131
1.234
1.234
1.336
1.336
1.472
1.472
2.183
1.542
2.185
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do roku 1996
po roku 1996
925
874
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa
ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
2 osie
1.799
1.804
1.809
1.804
3 osie
1.850
1.902

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1.804
1.809
1.814
1.819
1.953
2.269

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od

do

7

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do roku 1996
po roku 1996
627
617
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
Naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
1 o
308
360
411
2 osie
463
554
771
1.028
3 osie
884
977

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
319
411
500
473
771
1.149
1.513
925
1.141

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr II/14/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2002 r.
Stawki podatku dla autobusu
Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane
wyprodukowane
do roku 1996
po roku 1996

mniej ni¿

równej lub wy¿szej

30

-

627

617

-

30

1.275

1.264
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UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Kobylnica.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 budowle s³u¿¹ce do gromadzenia, odprowadzania i
oczyszczania cieków;
 budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce do produkcji, uzdatniania i przesy³u wody.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 i art. 7, ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

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  0,45 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
6. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
7. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³
od 1 m2 powierzchni gruntów.
8. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1
hektara powierzchni.
9. Od gruntów pozosta³ych  0,30 z³ od 1 m2 powierzchni gruntów.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.

§2
1. Stawkê podatku od nieruchomoci okrelon¹ w § 1
pkt 5 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 oraz grunty Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych;
 budynki i budowle oraz grunty stanowi¹ce w³asnoæ
Policji, z wyj¹tkiem gruntów u¿ytkowanych na cele
ogródków przydomowych;

§4

§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/394/2001 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 3 grudnia 2001 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1812
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 roku przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok
2003  z kwoty 33,45 z³ za 1 q do kwoty 29,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1813
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadanych rodków transportowych obowi¹zuj¹cego na
terenie Gminy Kobylnica oraz zwolnieñ od tego podatku.

4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pon. zm.) Rada
Gminy Kobylnica 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,
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:

5.

6.

7.

8.

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.
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 1992 r. 
915,00 z³.
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.
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.
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.
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  350,00z³,
b) od 7do mniej ni¿ 12 ton wyprodukowanych po 1992 r.
 320,00z³.
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  495,00 z³,
b) od 28 do 36 ton w³¹cznie  1130,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton  1485,00 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:
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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 Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lonych w § 1 je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu po 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 Wójtowi Gminy Kobylnica.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/383/2001 Rady Gminy w
Kobylnicy z dnia 3 grudnia 2001 roku, w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na
terenie Gminy Kobylnica.

§5

§8

Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Kobylnicy Nr XXIII/
393/2001 z dnia 03 grudnia 2001 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1814
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Podatek wynosi rocznie:
1. Od pierwszego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
30,00 z³.
2. Od ka¿dego nastêpnego podlegaj¹cego opodatkowaniu  40,00 z³.
§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tyt. posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomoci, nie stanowi¹cych gospodarstw rolnych  po
2 na nieruchomoæ.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okre-

Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1815
UCHWA£A Nr II/24/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów informacji i deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz 1591 z pón. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), oraz art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:
Dz. U. z 1993 r. Nr 94,, poz. 431 z pón. zm.), oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór informacji:
1. W sprawie podatku od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 1*
do Uchwa³y).
2. W sprawie podatku rolnego (za³¹cznik Nr 2* do Uchwa³y).
3. W sprawie podatku lenego (za³¹cznik Nr 3* do Uchwa³y).
§2
Ustala siê wzór deklaracji:
1. W sprawie podatku od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 4*
do Uchwa³y).
2. W sprawie podatku rolnego (za³¹cznik Nr 5* do Uchwa³y).
3. W sprawie podatku lenego (za³¹cznik Nr 6* do Uchwa³y).
*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych

1816
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomoci od osób fizycznych,
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek
nie maj¹cych osobowoci prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci
prawnej.
1) Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) mieszkalnych zajêtych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej o przydziale mieszkañ  0,26
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie  15,22 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej dzia³alnoci gospodarczej,
d) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie zak³adów gastronomicznych, w których nie sprzedaje siê napojów alkoholowych i alkoholu  9,14 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) pozosta³ych  4,99 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,54 od 1 m2 powierzchni,
b) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/323/2001 z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta Redy stawek podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnych i zmiana do tej uchwa³y Nr XXXV/346/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski

1817
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle oraz grunty s³u¿¹ce podstawowej statutowej
dzia³alnoci w zakresie bibliotekarstwa.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle oraz grunty s³u¿¹ce podstawowej statutowej
dzia³alnoci w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1818

1819

UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia obowi¹zuj¹cych na terenie miasta
Redy wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego dla osób
fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny dla
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek
nie maj¹cych osobowoci prawnej.

w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591. z pón. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie, uchwala, co nastêpuje;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta Redy wzory
informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego dla osób fizycznych
oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomoci,
podatek rolny, podatek leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej.
Za³¹cznik nr 1*  Informacja w sprawie podatki od nieruchomoci.
Za³¹cznik nr 2*  Deklaracja na podatek od nieruchomoci.
Za³¹cznik nr 3*  Informacja w sprawie podatku rolnego.
Za³¹cznik nr 4*  Deklaracja na podatek rolny.
Za³¹cznik nr 5*  Informacja w sprawie podatku lenego.
Za³¹cznik nr 6*  Deklaracja na podatek leny.
§2
Wzory informacji i deklaracji stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miasta.

§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych na terenie miasta Redy:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
514 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
616 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
820 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej niezale¿nie od rodzaju zawieszenia:
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 15 ton
900 z³
b) 15 ton i wiêcej
1.084 z³
z 3 osiami:
a) od 12 ton do 25 ton i wiêcej
1.400 z³
z 4 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 31 ton
2.124 z³
b) 31 ton i wiêcej
2.200 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.000 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 18 ton
1.200 z³
b) od 18 ton i poni¿ej 25 ton
1.300 z³
c) od 25 ton i poni¿ej 31 ton
1.400 z³
d) 31 ton i wiêcej
1.680 z³
z 3 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 40 ton
1.500 z³
b) 40 ton i wiêcej
2.210 z³
5. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wy³¹czeniem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do poni¿ej 12 ton
250 z³
6. Od przyczepy i naczepy (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
z 1 osi¹:
a) od 12 ton i poni¿ej 25 ton
300 z³
b) 25 ton i wiêcej
486 z³
z 2 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 28 ton
300 z³
b) od 28 ton i poni¿ej 33 ton
736 z³
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c) od 33 ton i poni¿ej 38 ton
1.118 z³
d) 38 ton i wiêcej
1.472 z³
z 3 osiami:
a) od 12 ton i poni¿ej 38 ton
816 z³
b) 38 ton i wiêcej
1.110 z³
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
830 z³
b) 30 miejsc i wiêcej
1.540 z³
§2

§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/325/2001 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadanych psów na terenie miasta Redy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/324/2002 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 9 padziernika 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie miasta Redy.

1821
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski

1820
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów na terenie miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska w
Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie miasta Redy:
 od ka¿dego posiadanego psa; 36,00 z³.
§2
Podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku na rachunek
bankowy Urzêdu, a gdy podatnik naby³ w posiadanie psa
po tym terminie, wówczas wp³aca siê podatek w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli podatku od
niego nie wp³aci³ za dany rok poprzedni w³aciciel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591. z pón. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a oraz
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej za prowadzenie handlu na targowiskach:
1) za sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych i rolnych  8 z³otych,
2) za sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych  15 z³otych,
3) za sprzeda¿ artyku³ów mieszanych  15 z³otych.
§2
1. Op³atê targow¹ pobiera inkasent.
2. Okrela siê, ¿e inkasentem do pobierania op³at targowych bêd¹ osoby daj¹ce rêkojmiê nale¿ytego sprawowania powierzonej funkcji, po z³o¿eniu zabezpieczenia
finansowego w wysokoci ustalonej w odrêbnej umowie.
3. Za pobrane op³aty targowe przyznaje siê inkasentowi
wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 20% pobranej
op³aty.
4. Dopuszcza siê uiszczanie op³aty targowej w formie
abonamentu tygodniowego lub jego wielokrotnoci z
20% zni¿k¹ stawki dziennej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Redzie Nr XXXIII/
326/2001 z dnia 9 padziernika 2001 r.

§3

§5

Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania bêdzie prowadziæ Urz¹d Miasta w Redzie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku 2003.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski
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§8

UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psa i za niektóre czynnoci urzêdowe oraz okrelenia zasad ustalania, poboru i terminów p³atnoci tych
podatków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 14,18 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
z 2002 r. Dz. U. 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê podatku od posiadania psa w gminie Morzeszczyn w wysokoci 50,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.
2. Podatku od posiadania psa nie pobiera siê od osób
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe
 od jednego psa.
§2
Podatek od posiadania psów  zwany dalej podatkiem
 wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie do 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa.
§3
Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok od posiadania psa nabytego po
dniu 30 czerwca danego roku.
§4
Rejestracje psów prowadz¹ so³tysi poszczególnych so³ectw. Podatek p³atny jest bezporednio w kasie urzêdu
lub na rachunek gminy w terminie okrelonym w § 2 i
§ 3.
§5
Wprowadza siê w gminie Morzeszczyn op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe oraz
ustala siê nastêpuj¹ce stawki tej op³aty:
Za sporz¹dzenie informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
a) wypisu  25,00 z³,
b) wyrysu  20,00 z³.
§6
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionych w
§ 5 uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Morzeszczynie.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

1823
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy w Morzeszcznie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych podatków:
od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200,
poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (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 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy informacji i deklaracji do
stosowania na potrzeby podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego
§2
Wzory formularzy stanowi¹ za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y:
 na podatek od nieruchomoci informacja za³¹cznik
Nr 1*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 2*,
 na podatek rolny informacja za³¹cznik Nr 3*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 4*,
 na podatek leny informacja za³¹cznik Nr 5*,
 deklaracja za³¹cznik Nr 6*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

§7
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/162/2001 Rady Gminy
w Morzeszczynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie:
okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania
psów i za niektóre czynnoci urzêdowe oraz uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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1824
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Morzeszcznie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Morzeszczyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu
opinii Komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w
nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,50 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,43 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
 15,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y  5,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych  2,93 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

1825
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w Gminie Morzeszczyn.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Morzeszczynie po zasiêgniêciu opinii wszystkich
komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
518 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
820 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.229 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 liczbie osi  dwie
822 z³
 liczbie osi  trzy
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 liczbie osi  trzy
1.131 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.028 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.542 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿
18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.131 z³
 liczbie osi  trzy
822 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿
26 ton:
 liczbie osi  trzy
1.439 z³
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.439 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 liczbie osi  cztery i wiêcej
1.850 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
514 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
720 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
925 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 liczbie osi  dwie
1.028 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 liczbie osi  dwie
1.257 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.336 z³
 liczbie osi  trzy
1.542 z³
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6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  dwie
1.028 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.725 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.850 z³
 liczbie osi  trzy
2.269 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
617 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
822 z³
 liczbie osi  dwie
925 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.028 z³
 liczbie osi  trzy
1.131 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 liczbie osi  jedna
822 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  jedna
925 z³
 liczbie osi  dwie
1.149 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 liczbie osi  dwie
1.513 z³
 liczbie osi  trzy
1.234 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
720 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.439 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych z § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
565 z³
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
874 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.233 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
565 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
771 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
977 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 wy-
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³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
668 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
771 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.491 z³
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/166/2001 Rady Gminy w
Morzeszczynie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w gminie Morzeszczyn.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ do 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

1826
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny ¿yta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:
Dz. U. z 1993 r. Nr. 94 poz. 431 z pó¿n. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê na obszarze gminy Cedry Wielkie redni¹
cenê skupu 1q ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika
2002 r. (Mon. Pol. Nr 51, poz. 733) z kwoty 33,45 z³ za 1 q
do kwoty 33,32 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1827, 1828, 1829
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1827
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny
i wzoru informacji w sprawie podatku rolnego obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 6 a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:
Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala wzór deklaracji na podatek rolny i wzór informacji w sprawie podatku rolnego obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Cedry Wielkie zgodnie z za³¹cznikami Nr 1* i
Nr 2* do niniejszej uchwa³y.

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 14,09 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,17 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych:
 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób fizycznych 2,92 z³,
 za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, które s¹ w u¿ytkowaniu osób prawnych 3,76 z³,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelanej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle,
budynki i grunty bêd¹ce w administracji Urzêdu Gminy
w Cedrach Wielkich, z wyj¹tkiem mieszkañ i budynków
gospodarczych w tych budynkach u¿ytkowanych przez
osoby fizyczne.

§3

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Podatek od nieruchomoci podlega w zakresie nieuregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ w³aciwym przepisom,
zw³aszcza powo³anej ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§2

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

1828

§5

UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/253/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci w gminie Cedry Wielkie.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci
w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawkê podatku ustala siê w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,44 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,06 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

1829
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci i wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Cedry
Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1829, 1830, 1831

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

1831

Uchwala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Cedry Wielkie,
zgodnie z za³¹cznikami Nr 1* i Nr 2* do niniejszej uchwa³y.

UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

1830
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów w gminie Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dla mieszkañców posiadaj¹cych indywidualne gospodarstwa rolne oraz osób zatrudnionych jako dozorcy
ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania psów
w wysokoci 19,00 z³ od trzeciego i od ka¿dego nastêpnego psa.
2. Dla pozosta³ych mieszkañców ustala siê stawkê roczna podatku od posiadania psów w wysokoci:
a) 19,00 z³ od pierwszego posiadanego psa,
b) 21,70 z³ od drugiego posiadanego psa,
c) 27,10 z³ od ka¿dego nastêpnego posiadanego psa.
3. Zwalnia siê emerytów i rencistów oraz w³acicieli budynków mieszkalnych wolno stoj¹cych nie bêd¹cych rolnikami z p³atnoci podatku od posiadania pierwszego psa
a za nastêpne odp³atnoæ wynosi jak w punkcie 2.
4. Termin p³atnoci podatku za 2003 rok up³ywa z dniem
15 maja 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/249/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów w gminie Cedry
Wielkie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportu na terenie gminy Cedry Wielkie na
2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportu w
stosunku rocznym wynosi:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika Nr 3
do niniejszej uchwa³y.
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika
Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczepy i naczepy,które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 5 do
niniejszej uchwa³y.
6. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 6
do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów wg za³¹cznika Nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/254/01 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportu na terenie gminy Cedry Wielkie na 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1831
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
od
Do
1
2
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

stawka podatku w z³
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
3
4
494,40
515,00
515,00
576,80
669,50
721,00
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 t do poni¿ej 32 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa w tonach
nie mniej ni¿
1

mniej ni¿

2
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
zawieszenia osi jezdnych
za równowa¿ne
3
4
dwie osie
824,00
875,50
927,00
1030,00
1133,00
1236,00
1236,00
1339,00
trzy osie
1133,00
1236,00
1339,00
1442,00
1545,00
1596,50
1648,00
1751,00
1751,00
1905,50
1905,50
2008,50
cztery osie i wiêcej
1648,00
1751,00
1751,00
1905,50
1854,00
2060,00
1957,00
2214,50
2060,00
2317,50
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

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

Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
do
od
1
3,5

2
poni¿ej 12

stawka podatku w z³
wyprodukowane po 1990 r.

wyprodukowane do 1990 r.

3
700,40

4
721,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1831

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

stawka podatku w z³
o jezdna (jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznznym za równowa¿ne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3

4

1133,00
1545,00
1648,00
1751,00

1236,00
1596,50
1699,50
1823,10

1648,00
2060,00

1750,00
2276,30

dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

trzy osie

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7,0 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa
stawka podatku w z³
lub przyczepa + pojazd silnikowy w tonach
od
do
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
1
2
3
4
7
8
144,20
164,80
8
10
164,80
185,40
10
12
185,40
206,00
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t
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

12
28
33
38

28
33
38

stawka podatku w z³

o jezdna (jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowa¿ne
3
jedna o
226,60
309,00
412,00
dwie osie
309,00
721,00
1030,00
1339,00

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
247,20
329,60
504,70
412,00
762,20
1153,60
1524,40

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1831, 1832
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trzy osie

12
38

38

927,00
1030,00

1030,00
1236,00
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/15/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc
od
1
16
30

do
2
15
29
i powy¿ej

stawka podatku w z³
wyprodukowane po 1990 r. wyprodukowane do 1990 r.
3
4
412,00
515,00
515,00
721,00
1.236,00
1.400,80

1832

§3

UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) zak³ady bud¿etowe i instytucje kultury  od nieruchomoci wykorzystywanych na potrzeby ich statutowej
dzia³alnoci, z wyj¹tkiem pomieszczeñ i gruntów zajêtych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
b) urz¹dzenia oraz obiekty wodno-kanalizacyjne wykorzystywane w celu realizacji zadañ statutowych gminy.

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci,podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113 poz. 984) oraz na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3,
art. 14, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Luzino uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w
nastêpuj¹cych wysokociach:
a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,05 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) od gruntów pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) od budowli  2% ich wartoci.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inna
ni¿ rolnicza lub lena w wysokoci:
a) od budynków lub ich czêci z wyj¹tkiem przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale
mieszkalne  15,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) od gruntów bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od
1 m 2 powierzchni,
d) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ust. 4-6.

§4
1. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w gminie Luzino nastêpuj¹co:
a) 30,00 z³ z tytu³u posiadania jednego psa,
b) 30,00 z³ z tytu³u równoczesnego posiadania drugiego i ka¿dego nastêpnego psa.
2. Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa
po tym terminie, w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
jego nabycia, jeli podatku nie op³aci poprzedni posiadacz psa.
3. Podatek za psa nabytego po dniu 30 czerwca danego
roku wp³aca siê w po³owie ustalonej w ust. 1 i 2 wysokoci jeli nie op³aci³ go poprzedni w³aciciel.
4. Podatek uiszcza siê u so³tysów wsi gminnych i w Banku Spó³dzielczym w Krokowej O/Luzino na konto Urzêdu Gminy.
§5
Ustala siê op³atê administracyjn¹:
1) za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy
w wysokoci  60,00 z³,
2) za sporz¹dzenie testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy w wysokoci  90,00 z³,
3) za sporz¹dzenie dwóch odrêbnych testamentów (na
probê ma³¿onków), tego samego dnia:
a) za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie Urzêdu Gminy
w wysokoci  75,00 z³,
b) za sporz¹dzenie testamentu poza siedzib¹ Urzêdu
Gminy w wysokoci  105,00 z³.
4) op³atê za sporz¹dzenie testamentu uiszcza ka¿dorazowo, osoba ¿¹daj¹ca sporz¹dzenia takiego testamentu,
przy zg³aszaniu tego ¿¹dania.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/220/2001 Rady Gminy Lu-
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zino z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci, podatku od
posiadania psów oraz op³at lokalnych.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1833
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru podatku od nieruchomoci na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984 oraz na podstawie art. 5, art. 7
ust. 3, art. 14, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9
poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wzór formularzy, które stanowi¹ za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y:
IN  1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci.
DN  1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci.
§2
Uchwa³a ma zastosowanie do obowi¹zku podatkowego od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1834
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431, zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 43 poz. 272,
Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681 oraz z 2001 r.
Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Rada Gminy
Luzino uchwala,co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 roku og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika
2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 roku (Monitor Polski z dnia
30 padziernika 2002 r. Nr 51 poz. 733) obni¿a siê z kwoty
33,45 z³ za 1q do kwoty 28,18 z³.
§2
Obni¿ona rednia cena skupu ¿yta ustalona w § 1 stanowi podstawê naliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1835
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru podatku rolnego na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431, zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r.
Nr 91 poz. 409, z 1996 r. Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z
2001 r. Nr 81 poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200 poz. 1680)
Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wzór formularzy, które stanowi¹ za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y:
IR  1 Informacja w sprawie podatku rolnego.
DR  1 Deklaracja na podatek rolny.
§2
Uchwa³a ma zastosowanie do obowi¹zku podatkowego od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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1836
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdnych do
wymiaru i poboru podatku lenego na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wzór formularzy,które stanowi¹ za³¹cznik*
do niniejszej uchwa³y:
IL  Informacja w sprawie podatku lenego.
DL  Deklaracja na podatek leny.
§2
Uchwa³a ma zastosowanie do obowi¹zku podatkowego od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1837
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
800 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
1100 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton
1600 z³
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
1100 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 29
ton:
1600 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
2150 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
400 z³
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
600 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton:
1600 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
1700 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
2210 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
200 z³
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
300 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
750 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
850 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
300 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
500 z³
 o liczbie osi  dwie
1120 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1480 z³
 o liczbie osi  trzy
1110 z³
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
1200 z³
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
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a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
450 z³
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
650 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
850 z³
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
450 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
650 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
850 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
250 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1050 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1250 z³
2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
350 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
550 z³
 powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
750 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton
350 z³
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
550 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
750 z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
950 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1150 z³

zwi¹zku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z pón. zm.)
Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1838
UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Gminy Luzino
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty sta³ej za Przedszkole.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz w

§1
1. Ustala siê miesiêczn¹ op³atê za Przedszkole w Luzinie:
 od jednego dziecka w wysokoci  140,- z³;
 od drugiego dziecka z tej samej rodziny  60% wy¿ej wymienionej kwoty;
 od trzeciego dziecka z tej samej rodziny  30% wy¿ej wymienionej kwoty.
2. Rodzic wychowuj¹cy samotnie dziecko nie pobieraj¹cy alimentów b¹d renty rodzinnej p³aci 50% op³aty
wymienionej w ust. 1.
3. Kwota okrelona w ust. 1 jest niezale¿na od kosztów
wy¿ywienia, ustalonych przez Dyrekcjê Przedszkola na
podstawie rachunku ekonomicznego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/226/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty
za pobyt dzieci w Przedszkolu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

1839
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi od:
1) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3 do
niniejszej uchwa³y,
4) ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
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nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) autobusów  wg za³¹cznika nr 7 do uchwa³y.

2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy ciê¿arowe od 3,5 tony do 5,5 tony  dla osób
rozpoczynaj¹cych w roku podatkowym dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ w roku
podatkowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

§2
1. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy przystosowane do przewo¿enia osób niepe³nosprawnych.

Za³¹cznik Nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

Do

3,5
Powy¿ej 5,5
Powy¿ej 9

5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
Poni¿ej 12

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

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane do
1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

1.300
1.350
1.400
1.450

1.280
1.300
1.350
1.400

1.400
1.800
2.080
2.150
2.200
2.250

1.380
1.700
2.000
2.100
2.150
2.200

1.550
1.990
1.980
2.130
2.130

1.500
1.900
1.920
2.124
2.124
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Za³¹cznik Nr 3
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5t i poni¿ej 12 t
Dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
Od

Do

3,5

Poni¿ej 12

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

Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku w z³

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990
Dwie osie
1.400
1.200
1.500
1.400
1.650
1.600
1.770
1.700
Trzy osie
1.819
1.800
2.000
1.900

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

1.520
1.720
1.730
1.770

1.500
1.700
1.710
1.710

1.800
2.210

1.750
2.207
Za³¹cznik Nr 5

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Od

Do

7

Poni¿ej 12

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
do 1990 roku
750

Wyprodukowane
po 1990 roku
700
Za³¹cznik Nr 6

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u
pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

Stawka podatku w z³

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990
Jedna o
800
750
900
850
1000
950

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Wyprodukowane
do 1990 roku

Wyprodukowane
po 1990

900
1000
1100

850
950
1050
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23
28
33
38

28
33
38
44

950
1100
1300
1380

36
38

38
44

1250
1350

Dwie osie
900
1000
1250
1340
Trzy osie
1200
1300

1000
1200
1400
1439

950
1100
1350
1.400

1380
1450

1350
1400
Za³¹cznik Nr 7

Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc
Mniej ni¿ 30
Równej 30 lub wiêcej

Stawka podatku w z³
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku
po 1990 roku
750
700
1.400
1.350

1840

1841

UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie stawek podatku od posiadania psa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w
kwocie 28,00 z³.
§2
1. Podatek od ka¿dego psa znajduj¹cego siê w posiadaniu emeryta lub rencisty wynosi 12,50 z³ rocznie.
2. Nie pobiera siê podatku od psów przebywaj¹cych w
schroniskach i przytu³kach dla psów.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
2. Inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okreli Rada w odrêbnej uchwale.
§4
Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
30 wrzenia roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce
stawki w podatku od nieruchomoci.
§1
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,49 z³ za m2
pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,70 z³ za m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ za m2 pow. u¿ytkowej.
4. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,71 z³ za m2
pow. u¿ytkowej:
a) budynki gospodarcze przez osoby fizyczne  2,92 z³
za m2 pow. u¿ytkowej.
5. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ za m2 pow. u¿ytkowej.
6. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
7. Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ za m2 powierzchni.
8. Od gruntów pod jeziorami, a tak¿e gruntów zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 3,38 z³ od 1 ha powierzchni.
9. Od pozosta³ych gruntów  0,20 z³ za m2 powierzchni.
§2
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
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Poz. 1841, 1842

a) od budynków mieszkalnych lub ich czêci zamieszka³ych przez inwalidów I grupy  0,25 z³ za m2.
§3
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Miejskiego b¹d¿ na rachunek bud¿etu miasta nr konta
PEKAO S.A. O/Cz³uchów nr 11001340-723-2101-111-0.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. do
31 grudnia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

1842
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki lub ich czêci zajête przez zak³ady bud¿etowe i inne jednostki organizacyjne Gminy Miasta Cz³uchów,
b) czêci budynków przeznaczonych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby bezrobotne
rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
c) od budowli, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej wody,
d) od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków,
e) mieszkania komunalne.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci grunty i budynki przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej
a) którzy utworzyli nowe miejsca pracy i zwiêkszyli zatrudnienie co najmniej o 50% i utrzymali taki stan
zatrudnienia do koñca 2003 r.. Zwolnienie to ma zastosowanie do przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych do
10 pracowników w³¹cznie.
b) zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 pracowników wg stanu
zatrudnienia na 31 grudnia 2001 r. przy czym zwolnienie jest proporcjonalne do procentowego wzrostu zatrudnienia wg stanu zatrudnienia na dzieñ
31 grudnia 2002 r. z zastrze¿eniem § 1 ust. 3 i 4,
c) ust. 2 ogranicza siê do przedsiêbiorców, którzy w ci¹gu ostatnich trzech kolejnych lat otrzymali pomoc

Dziennik Urzêdowy
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publiczn¹ w wysokoci nie przekraczaj¹cej 100 tys.
EURO ³¹cznie z pomoc¹ wynikaj¹c¹ z niniejszej uchwa³y.
3. Spe³nienie warunku uprawniaj¹cego do zwolnienia podatkowego o którym mowa w ust. 2 a i b nastêpuje
przez przyrównanie stanu zatrudnienia liczonego wg
pe³nych etatów na dzieñ 31 grudnia 2001 r. ze stanem
zatrudnienia na dzieñ 31 grudnia 2002 r.
4. Obni¿enie poziomu zatrudnienia poni¿ej kryterium okrelonego w ust. 2 pkt a i b w trakcie roku podatkowego,
powoduje z t¹ chwil¹ powstanie obowi¹zku podatkowego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje w roku podatkowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

1843
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza  informacja
w sprawie podatku od nieruchomoci, deklaracja na podatek od nieruchomoci, informacja w prawie podatku
rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku lenego, deklaracja na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683),
art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z pón.
zm.) atr.5 ust. 2, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 pa¿dziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682), art. 18
ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón.
zm.) Rada Miejska uchwala, nastêpuje:
§1
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie podatku
od nieruchomoci IN  1 okrelony w za³¹czniku nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustaliæ wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci
DN  1 okrelony w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie podatku
rolnego IR -1 okrelony w za³¹czniku nr 3* do niniejszej
uchwa³y.
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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§4

Ustaliæ wzór deklaracji na podatek rolny DR  1 okrelony w za³¹czniku nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustaliæ wzór formularza informacji w sprawie podatku
lenego IL  1 okrelony w za³¹czniku nr 5* do niniejszej
uchwa³y.
§6
Ustaliæ wzór deklaracji na podatek leny okrelony
w za³¹czniku nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

1844
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci.
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci le¿¹ce na terenie miasta i gminy Gniew wykorzystywane na potrzeby:
a) ochotniczych stra¿y po¿arnych, policji i wietlic
wiejskich,
b) Miejsko-Gminnego Orodka Kultury i Sportu w
Gniewie z zastrze¿eniem ust. 2,
c) niepublicznych i publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, zespo³u opieki zdrowotnej, domów
pomocy spo³ecznej,
2) na wniosek podatnika zabudowania gospodarcze nie
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ rolnicz¹ i len¹, a bêd¹ce w³asnoci¹ rolników-rencistów, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz Skarbu Pañstwa w zamian za rentê,
3) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ
gminy, z wy³¹czeniem tych, które zosta³y przekazane do u¿ytkowania na podstawie umów najmu, dzier¿awy, zleconej administracji lub innych umów o podobnym charakterze, a tak¿e tych, które u¿ytkowane s¹ bezumownie.
*) Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê.

Poz. 1843, 1844, 1845
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2. Nieruchomoci lub ich czêci oddane w u¿ytkowanie,
najem lub dzier¿awê w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub
lena przez MGOKiS w Gniewie podlegaj¹ opodatkowaniu wg stawek ustalonych przez Radê Miejsk¹ w
Gniewie.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLIX/283/2002 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 11 lutego 2002 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1845
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Gniewie
uchwala, nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od budynków z³:
1) 0,50  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych lub ich czêci,
2) 15,70  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej,
3) 8,00  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym,
4) 3,46  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub
ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) 5,50  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za gara¿e,
od osób fizycznych,
b) 4,00  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za budynki
gospodarcze,
c) 5,78  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
letniskowych.
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Poz. 1845, 1846, 1847

2. Od budowli:
1) 2% ich wartoci.
3. Od gruntów z³:
1) 0,62  od 1 m2 powierzchni, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
2) 0,30  od 1 m2 powierzchni letniskowych,
3) 3,38  od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
4) 0,15  od 1 m2 powierzchni pozosta³ych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XLVII/267//2001 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 3 grudnia 2001 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1847
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia z op³aty podatku rolnego u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gruntów gospodarstw rolnych.
Na podstawie art. 18 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7
i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 oraz z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680) Rada Miejska w Gniewie uchwala, nastêpuje:

§5

§1

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Celem uzyskania ulgi w podatku rolnym rolnik powinien:
1) w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku kalendarzowego, z³o¿yæ wniosek o przyznanie ulgi z tytu³u
zaprzestania produkcji rolnej,
2) wniosek winien zawieraæ:
a) numery dzia³ek i klasy gruntów wy³¹czonych z produkcji,
b) powierzchniê dzia³ek wy³¹czonych z produkcji,
c) okres wy³¹czenia gruntów z produkcji,
d) do³¹czyæ wyrys  mapkê.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1846
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.:
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernik 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733
z dnia 31 padziernika 2002 r.) w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r.
Rada Miejska w Gniewie uchwala, nastêpuje:
§1
Ustala siê, ¿e rednia cena skupu ¿yta przyjmowana
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Miasta i Gminy w Gniewie wynosi 32,85 z³ za 1q.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XLVII/268/2001 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 3 grudnia 2001 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§2
Wprowadza siê zasady utrzymania u¿ytków rolnych wy³¹czonych z produkcji rolnej:
1) grunty winny byæ tak utrzymane, by nie by³y siedliskiem chwastów uci¹¿liwych,
2) pole, na którym zaprzestano produkcji, powinno byæ
oznakowane palikami,
3) grunty orne powinny byæ utrzymane w czarnym ugorze, przesiane rolinami motylkowymi z przeznaczeniem na zielony nawóz oraz mo¿liwoci¹ dokonania
zasiewu ozimin pod zbiory nastêpnego roku, lub
walka chemiczna z chwastami,
4) na u¿ytkach zielonych nie wolno dokonywaæ koszenia traw i wypasania byd³a,
5) w sadach nie wolno dokonywaæ zbiorów w celu ich
sprzeda¿y.
§3
Zaprzestanie produkcji rolnej zwanej dalej ugorowaniem ustala siê na okres jednego roku podatkowego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia, z tym ¿e zwolnienie mo¿e
dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10 ha  na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata i dotyczy to w³acicieli i u¿ytkowników gospodarstw.
§4
W przypadku naruszenia warunków wyszczególnionych w § 2 nast¹pi cofniêcie ulgi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1847, 1848, 1849
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§5

§3

O wprowadzonych zmianach w sposobie u¿ytkowania gruntów rolnik winien niezw³ocznie zawiadomiæ na
pimie organ podatkowy.

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/282/2002 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 11 lutego 2002 r.

§6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Zobowi¹zuje siê s³u¿bê roln¹ do bie¿¹cej kontroli u¿ytków rolnych wy³¹czonych z produkcji rolnej.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/ 167/1996 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 24 padziernika 1996 r. w sprawie trybu
i szczegó³owych warunków zwolnienia z op³aty podatku
rolnego u¿ytków rolnych.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1848
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.); art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Gniewie ustala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych:
1) pojazdy s³u¿¹ce do dowozu uczniów do szkó³ gminnych na terenie Gminy Gniew,
2) pojazdy s³u¿¹ce do ochrony przeciwpo¿arowej oraz
pojazdy s³u¿¹ce do utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie Gminy Gniew.
§2
1. Zwolnienie przewidziane w § 1 pkt 1 projektu uchwa³y
stanowi rekompensatê dla przedsiêbiorcy z tytu³u jego
udzia³u w realizacji zadañ publicznych, jest wiêc pomoc¹ publiczn¹ przewidzian¹ w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 z pón. zm.).
2. Wartoæ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ wielkoci
kosztów jakie ponosi przedsiêbiorca w zwi¹zku z dowozem dzieci do szkó³.

§4

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1849
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.); oraz
art. 13, 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Gniewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci
30,00 z³ za ka¿dego posiadanego psa.
2. Roczny wymiar podatku w wysokoci jak w pkt 1 obowi¹zuje niezale¿nie od daty nabycia psa.
3. Posiadacze psów z terenu miasta i gminy zobowi¹zani
s¹ wp³aciæ nale¿noæ za ka¿dego posiadanego psa bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku
na konto Urzêdu Miasta i Gminy Gniew w Banku Spó³dzielczym w Gniewie lub do r¹k so³tysa.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w pkt 3 w stosunku
do osób uchylaj¹cych siê od p³acenia podatku o którym mowa w pkt 1 wszczête zostanie postêpowanie
egzekucyjne po dokonanym uprzednio rozpoznaniu w
terenie.
§2
Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia dla inkasenta podatku od posiadania psów  so³tysa w wysokoci 10%
od zainkasowanej kwoty.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XLVII/261/2001 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 3 grudnia 2001 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1849, 1850
§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1850
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 7
i art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz.
U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Gniewie
uchwala, nastêpuje:

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
700,00 z³
6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanym wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: do 36 ton w³¹cznie i powy¿ej 36
ton  z tym ¿e, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatki okrelone s¹ w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y.
7. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.770,00 z³
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 w pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1999 rokiem stawki pojazdu zwiêksza siê o 50,00 z³.

§1

§3

Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy
Gniew.
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w zale¿noci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
400,00 z³
b) od 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie
600,00 z³
c) powy¿ej 9 ton
700,00 z³
2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  z tym ¿e, w
zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatki
okrelone s¹ z za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazd od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
850,00 z³
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton tj. do 36 ton w³¹cznie i powy¿ej 36 ton  z tym ¿e, w zale¿noci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatki okrelone s¹ z za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

Dla pojazdów okrelonych w § 1 w pkt 1, 3, 5 i 7 posiadaj¹cym katalizatory stawki podatku zmniejsza siê o
100,00 z³.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XLVII/263/2001 Rady Miejskiej
Gniew z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych na 2002 oraz uchwa³a Nr L/288
/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 marca 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLVII/263/2001 Rady Miejskiej w
Gniewie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
rodków transportowych na 2002 r.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/17/20002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach )
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13

13
14

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
800,00
900,00

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych
4
900,00
1000,00
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14
15

15
18

15
15
17
17
19
19
21
23
25

17
17
19
19
21
21
23
25
26

25
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1000,00
1100,00
Trzy osie
900,00
900,00
1000,00
1000,00
1100,00
1100,00
1200,00
1300,00
1300,00
Cztery osie i wiêcej
1200,00
1250,00
1400,00
1500,00
1500,00

1100,00
1200,00
1000,00
1000,00
1100,00
1100,00
1200,00
1200,00
1300,00
1400,00
1400,00
1250,00
1400,00
1500,00
2150,00
2150,00
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/17/20002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku ( w z³otych )
O jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1000,00
1200,00
1300,00
1400,00
Trzy osie
1350,00
1500,00

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych
4
1050,00
1250,00
1320,00
1700,00
1500,00
2210,00

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/17/20002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy
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

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Jedna o
800,00
900,00
1000,00
Dwie osie
950,00
1100,00
1000,00
1150,00

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych
4
850,00
950,00
1100,00
1000,00
1200,00
1200,00
1480,00
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36
36
38
38

38
38
44
44
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Trzy osie
1150,00
1150,00
1100,00
1100,00

1851
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji targowiska i okrelenia wysokoci op³at targowych na terenie Miasta i Gminy Gniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.); art. 7
i art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w
Gniewie uchwala, co nastêpuje:

1250,00
1250,00
1200,00
1200,00

b) przy sprzeda¿y pozosta³ych towarów niezale¿nie od
bran¿y
8,00 z³
5. Przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów niezale¿nie od
bran¿y pobiera siê op³atê w wysokoci:
a) od samochodu osobowego
30,00 z³
b) od samochodu ciê¿arowego lub ci¹gnika rolniczego
36,00 z³
c) uwaga  ka¿dy pojazd znajduj¹cy siê na targowisku
uwa¿a siê za handluj¹cy.
6. Przy sprzeda¿y gastronomicznej systemem obwonym
 za 1 m2
12,00 z³
7. Za rezerwacjê miejsca na targowisku wprowadza siê
jednorazow¹ miesiêczn¹ op³atê w wysokoci obowi¹zuj¹cej dziennej stawki.

§1

§4

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
przez Inkasenta, który jest jednoczenie gospodarzem targowiska.
Inkasent odpowiada za ³ad i porz¹dek na targowisku
oraz pozostawiony porz¹dek po skoñczonym targu.
Podlega on bezporednio Zak³adowi Us³ug Komunalnych sp. z o.o., który go zatrudnia i rozlicza z op³at targowych.
Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie w wysokoci od
7,5% do 15% pobranej op³aty, wed³ug uznania prezesa
Zak³adu Us³ug Komunalnych sp. z o.o.
Zak³ad Us³ug Komunalnych sp. z o.o. wp³aca pobrane
op³aty targowe na konto dochodów gminy do dnia 10go ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni. Kosztami
utrzymania targowiska Zak³ad Us³ug Komunalnych sp.
z o.o. obci¹¿a Urz¹d Miasta i Gminy wg odrêbnej umowy.
§2

Traci moc uchwa³a Nr XVIII/115/99 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 30 listopada 1999 r.

Do pkt 3 i pkt 4 § 3 niniejszej uchwa³y wprowadza siê
ulgi w wysokoci 50% ustalonej stawki op³aty targowej
dla podmiotów gospodarczych, które maj¹ wydane zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej przez tutejszy Urz¹d Miasta i Gminy Gniew.

UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

§3
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej w Miecie i Gminie Gniew:
1. Od sprzedaj¹cych zwierzêta
12,00 z³
a) byd³o i konie w wieku powy¿ej 2 lat,
b) cielêta, owce, rebiêta, kozy oraz trzoda chlewna
powy¿ej 6 miesiêcy,
c) trzoda chlewna do 6 miesiêcy.
2. Przy sprzeda¿y obnonej p³odów rolnych, runa lenego i artyku³ów spo¿ywczych z rêki, kosza, wiadra,
2,00 z³
skrzynki itp. o powierzchni poni¿ej 0,5 m2
3. Przy sprzeda¿y p³odów rolnych, runa lenego, drobiu i ryb z platformy, przyczepy, wozu konnego i z
samochodu o ³adownoci do 1 tony  za ka¿dy pojazd
24,00 z³
4. Od 1 mb sto³u lub 1 m2 placu targowego:
a) przy sprzeda¿y p³odów rolnych i towarów u¿ywanych
6,00 z³

§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1852

w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatku od nieruchomoci, podatku rolnego
oraz podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1991 r. Nr 9,
poz. 31, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680)
i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada
Miejska w Gniewie  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etowej uchwala, nastêpuje:
§1
1. Okrela wzory formularzy w podatku od nieruchomoci:
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a) formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y
(dla osób fizycznych),
b) formularz deklaracji na podatek od nieruchomoci
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y (dla osób
prawnych),
2. Okrela siê wzory formularzy w podatku rolnym:
a) formularz informacji w sprawie podatku rolnego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y (dla osób fizycznych),
b) formularz deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y (dla osób prawnych),
3. Okrela siê wzory formularzy w podatku lenym:
a) formularz informacji w sprawie podatku lenego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y (dla osób fizycznych),
b) formularz deklaracji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y (dla osób prawnych).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gniewie
P. Mroziñski

1853
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 5, art. 6 ust. 12, art. .7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm.:
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Ustce uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych 0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

e) pozosta³ych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) od budowli  2% ich wartoci.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Podatku nie pobiera siê z tytu³ów okrelonych w art. 7
ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1854
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 14 pkt 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Ustce uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy, zamieszka³ych na obszarze miasta Ustka.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê w przypadkach okrelonych w art. 13 ust. 2 pkt 1,2,3 i 4 ustawy.
§2
Podatek rocznie wynosi 32 z³ od pierwszego psa i od
ka¿dego nastêpnego 21 z³.
§3
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
31 marca lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie
psa.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
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Poz. 1854, 1855, 1856

2. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobowi¹zanych do jego poboru wyznacza siê osoby zarz¹dzaj¹ce substancjami mieszkaniowymi (w³aciwego dla
miejsca zamieszkania posiadacza psa), a Stra¿ Miejsk¹
dla pozosta³ych posiadaczy psów.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 11%
zainkasowanej kwoty.

4.

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1855
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 10 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Ustce uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w
zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
800 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton bez
wzglêdu na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton
1.000 z³
b) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton
1.300 z³
c) od 25 ton do mniej ni¿ 32 tony
1.700 z³
d) powy¿ej 32 ton
1.900 z³
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów bez
wzglêdu na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
400 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie
800 z³
d) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie
1.000 z³
e) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.200 z³
f) powy¿ej 25 ton do 32 ton w³¹cznie
1.300 z³
g) powy¿ej 32 ton do 36 ton w³¹cznie
1.500 z³
h) powy¿ej 36 ton
2.000 z³

5.
6.
7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Je¿eli nacisk na siod³o ci¹gnika przekracza 8 ton, stawkê
podatku podwy¿sza siê o 100 z³.
Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) od 7 ton do 12 ton w³¹cznie
800 z³
b) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie
1.000 z³
c) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.200 z³
d) powy¿ej 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1.300 z³
e) powy¿ej 36 ton
1.500 z³
Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) poni¿ej 30 miejsc
1.200 z³
b) równej lub wy¿szej 30 miejsc
1.300 z³
Stawkê roczn¹ podatku obni¿a siê o 10%, je¿eli pojazd
jest wyposa¿ony w katalizator spalin, b¹d posiada napêd ekologiczny (gaz itp.).
Stawkê roczn¹ podatku podwy¿sza siê o 10%, je¿eli
wiek pojazdu przekracza 10 lat od daty produkcji.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1856
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej Ustka
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 19 pkt 1 lit. c, pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84: zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683), § 1 rozporz¹dzenia Nr 4/91
Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie
wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12, poz. 63/, § 1 rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w którym pobiera siê op³atê miejscow¹
Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 29, poz. 124), za³¹cznik Nr 3
do zarz¹dzenia Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia
19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów
prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych w województwie
pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22, poz. 70)
Rada Miejska Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej w miecie Ustka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1856, 1857, 1858
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§2
Op³aty nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17
ust. 2 cytowanej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§3
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci:
1) dzieci do lat
15 0,70 z³
2) pozostali
1,50 z³
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 11%
zainkasowanej kwoty.
§5
Na inkasentów op³aty miejscowej zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, sanatoryjnymi, uzdrowiskowymi, wycieczkowymi, schroniskami,
kempingami, polami biwakowymi, kwaterami prywatnymi oraz innymi obiektami, w. których przebywaj¹ czasowo osoby podlegaj¹ce op³acie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1857
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
(t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) art. 6 a ust. 5, 8 i 11 ustawy o podatku rolnym
z dnia 15 listopada 1984r (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) art. 6 ust. 2,ust. 5 pkt 1i ust. 9 ustawy o podatku lenym z dnia 30 padziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1. Podatek od nieruchomoci od osób fizycznych  Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci za³¹cznik nr 1*.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie Gminy.

2. Podatek od nieruchomoci od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomoci  za³¹cznik nr 2*.
3. Podatek rolny od osób fizycznych Informacja w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik nr 3*.
4. Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Deklaracja na podatek rolny  za³¹cznik nr 4*.
5. Podatek leny od osób fizycznych  Informacja w sprawie podatku lenego  za³¹cznik nr 5*.
6. Podatek leny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  Deklaracja na
podatek leny  za³¹cznik nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1858
UCHWA£A Nr III/6/2002
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych, (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala,
co nastêpuje:
§1
I. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy
Nowa Karczma:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 900,00 z³
c) powy¿ej 9 ton 1.100,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od liczby
osi i dopuszczalnej masy ca³kowitej równej lub wy*) Za³¹czników Nr 2-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Poz. 1858, 1859

3.

4.

5.

6.
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¿szej ni¿ 12 ton oraz bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami
a) od 12 ton do 13 ton w³¹cznie
1.100,00 z³
b) powy¿ej 13 ton do 14 ton w³¹cznie
1.100,00 z³
c) powy¿ej 14 ton do 15 ton w³¹cznie
1.300,00 z³
d) powy¿ej 15 ton
1.300,00 z³
z trzema osiami
a) od 12 ton do 17 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
b) powy¿ej 17 ton do 19 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
c) powy¿ej 19 ton do 21 ton w³¹cznie
1.000,00 z³
d) powy¿ej 21 ton do 23 ton w³¹cznie
1.500,00 z³
e) powy¿ej 23 ton do 25 ton w³¹cznie
1.620,00 z³
f) powy¿ej 25 ton
1.620,00 z³
z czterema osiami i wiêcej
a) od 12 ton do 25 ton w³¹cznie
1.500,00 z³
b) powy¿ej 25 ton do 27 ton w³¹cznie
1.620,00 z³
c) powy¿ej 27 ton do 29 ton w³¹cznie
1.620,00 z³
d) powy¿ej 29 ton do 31 w³¹cznie
2.124,00 z³
e) powy¿ej 31 ton
2.124,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 i poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów w
zale¿noci od liczby osi, bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia:
z dwiema osiami
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie
1.400,00 z³
b) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
1.400,00 z³
c) powy¿ej 25 ton do 31 ton w³¹cznie
1.700,00 z³
d) powy¿ej 31 ton
1.700,00 z³
z trzema osiami
a) od 12 ton do 40 ton w³¹cznie
1.600,00 z³
b) powy¿ej 36 ton do 40 ton w³¹cznie
1.600,00 z³
c) powy¿ej 40 ton
2.300,00 z³
Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
250,00 z³
Od przyczepy lub naczepy bez wzglêdu na rodzaj zawieszenia, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego w zale¿noci od liczby osi i dopuszczalnej masy
ca³kowitej:
z jedn¹ osi¹
a) od 12 ton do 18 ton w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie
500,00 z³
c) powy¿ej 25 ton
800,00 z³
z dwiema osiami
a) od 12 ton do 28 ton w³¹cznie
750,00 z³
b) powy¿ej 28 ton do 33 ton w³¹cznie
750,00 z³
c) powy¿ej 33 ton do 36 ton w³¹cznie
1.207,00 z³
d) powy¿ej 36 ton do 38 ton w³¹cznie
1.207,00 z³
e) powy¿ej 38 ton
1.590,00 z³
z trzema osiami
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
880,00 z³
b) powy¿ej 36 ton do 38 ton w³¹cznie
880,00 z³
c) powy¿ej 38 ton
1.200,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.300,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.600,00 z³
§2
Zwalnia siê od podatku rodki transportowe  autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia równej lub
wy¿szej ni¿ 30 miejsc przystosowanych i wykorzystywanych wy³¹cznie do przewozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/167/2001 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

1859
UCHWA£A Nr III/7/2002
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 81, zm. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê na terenie gminy Nowa Karczma roczne
stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych (budynki gospodarcze, szopy, gara¿e),  3,80 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) budynków letniskowych, altan drewnianych i murowanych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1859, 1860, 1861
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2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od 1 m2
powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,30 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/165/2001 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
podatku od nieruchomoci na rok 2002.

datek od posiadania psa za dany rok podatkowy nie
zap³aci³ poprzedni posiadacz
§4
Rejestracjê psów, oraz obliczanie i pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psa prowadz¹ so³tysi. Podatnicy zobowi¹zani s¹ wp³aciæ podatek do r¹k so³tysa,
w kasie Urzêdu Gminy, przez pocztê, lub na rachunek
Urzêdu Gminy Nowa Karczma  podatek wp³aca siê bez
wezwania w wysokoci i terminie okrelonym w § 2 i § 3
pkt 1 uchwa³y. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso okrela Uchwa³a XXXV/191/98 Rady Gminy w Nowej Karczmie z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, lenego od nieruchomoci, od posiadania
psów oraz innych nale¿noci finansowych od mieszkañców gminy Nowa Karczma.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4

§6

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

Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/166 /2001 Rady Gminy w
Nowej Karczmie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie
podatku od posiadania psów na rok 2002.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

1860

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

UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Nowa Karczma podatek od posiadania psów.
§2
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
dla osób posiadaj¹cych jednego psa w gospodarstwie
domowym w kwocie  40,00 z³.
2. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w kwocie  50,00 z³ od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa w
gospodarstwie domowym, oraz trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa w gospodarstwie rolnym.
§3
1. Podatek, o którym mowa w § 2 uchwa³y zwany dalej
podatkiem wp³aca siê bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku, za ca³y rok podatkowy z góry.
2. W przypadku, gdy podatnik naby³ psa po dniu 31 marca roku podatkowego, wp³aca podatek w po³owie jego
wysokoci przypadaj¹cej na dany rok podatkowy w
ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, o ile po-

1861
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków
zwolnienia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7
i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2002, Nr 200 poz. 1680) Rada Gminy Nowa
Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku rolnego na wniosek rolnika,
grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym ¿e zwolnienie mo¿e dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa
rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10 ha  na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
Podstaw¹ do zwolnienia jest owiadczenie rolnika o treci stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Owiadczenie, o którym mowa w § 1 winno byæ z³o¿one w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego.
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Poz. 1861, 1862
§3

Grunty winny byæ od³ogowane w ugorze czarnym i na
zasadach niniejszej uchwa³y podlegaj¹ corocznej kontroli w okresie wegetacji rolin.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§5
Traci moc Uchwa³a Nr XX/118/96 Rady Gminy w Nowej Karczmie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od
podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
Za³¹cznik Nr 1
OWIADCZENIE
W sprawie zaprzestania produkcji rolnej, sk³adane dla
celów podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych.
wiadomy odpowiedzialnoci karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego, który za sk³adanie nieprawdziwych zeznañ przewiduje karê pozbawienia wolnoci do lat 5, a ponadto
wiadomy celu sk³adania zeznañ, owiadczam co nastêpuje:
Ja ni¿ej podpisany ..............................................................
zam. ............................................................................ legitymuj¹cym siê dowodem osobistym nr ..........................
wydanym przez ........................................ w dniu .................
niniejszym owiadczam, ¿e z dniem .............................
zaprzestajê prowadzenia dzia³alnoci rolniczej na gruntach kl .................................................. po³o¿onych we wsi
.............................................................................................
oznaczonych nr dzia³ki .............................. o powierzchni
.................. ha i wnoszê o zwolnienie w/w gruntów z podatku rolnego.
O ka¿dej zmianie zadeklarowanej sytuacji zobowi¹zujê siê
powiadomiæ organ podatkowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. : Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) oraz art. 6 a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, zm. z 2002 r., Nr 200, poz. 1680), oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby fizyczne zawieraj¹cego dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomoci.
Wzór formularza: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI  IN  1, stanowi za³¹cznik Nr 1*
do uchwa³y.
§2
Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki niemaj¹ce
osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy
Pañstwowe, zawieraj¹cego dane dotycz¹ce podmiotu i
przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomoci.
Wzór formularza: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI  DN  1, stanowi za³¹cznik Nr 2* do
uchwa³y.
§3
Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby fizyczne zawieraj¹cego dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru
podatku rolnego.
Wzór formularza: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  IR -1, stanowi za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y.
§4
Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne w tym spó³ki, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych zawieraj¹cego dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Wzór formularza: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  DR  1, stanowi za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y.

..............................................

..........................................

§5

(przyjmuj¹cy owiadczenie)

(sk³adaj¹cy owiadczenie)

Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby fizyczne zawieraj¹cego dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru
podatku lenego.
Wzór formularza: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LENEGO  IL  1, stanowi za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y.

1862
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy: w podatku od nieruchomoci, rolnym i lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia

*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1863, 1864
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§6

1864

Ustala siê wzór formularza sk³adanego przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki, nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, zawieraj¹cego dane
dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku lenego.
Wzór formularza: DEKLARACJA NA PODATEK LENY
 DL  1 stanowi za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y.

UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi gminy.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok w gminie Damnica.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431; zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272; Nr 137, poz. 926;
z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875;
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

1. Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹ rocznie:
1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,50 z³ od
1 m2 pow.,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,30 z³ od 1 ha
pow.,
c) pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2 pow.,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,45 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  4,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  3,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§1

§2

Obni¿a siê cen¹ skupu ¿yta przyjmowan¹ za podstawê
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Damnica
na 2003 rok z kwoty 33,45 z³ za 1 kwintal ¿yta do kwoty
32,00 z³ za 1 kwintal ¿yta.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci s³u¿¹ce do dzia³alnoci Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych i policji,
b) nieruchomosci stanowi¹ce w³asnoæ Urzêdu Gminy
Damnica,
c) budowle s³u¿¹ce do oczyszczania i odprowadzania
cieków oraz sieci wodoci¹gowej,
d) grunty komunalne,
e) apteki.
§3

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

1863
UCHWA£A Nr II/7/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2003 rok na obszarze gminy Damnica.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2003
rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

*) Za³¹cznika Nr 6 nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie Gminy.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci od powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  okrelone w § 1 pkt 2 lit. e:
a) emerytów (rencistów) z indywidualnych gospodarstw rolnych prowadz¹cych samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom trzecim),
b) pozosta³ych emerytów (rencistów) prowadz¹cych
samodzielne gospodarstwa domowe (z wyj¹tkiem
tych budynków, które s¹ wynajmowane osobom
trzecim) z powierzchni powy¿ej 20 m2.
§4
Podatek od nieruchomoci na rok podatkowy od osób
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Poz. 1864, 1865, 1866

fizycznych pobierany bêdzie w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego na podstawie nakazu p³atniczego. Nale¿noæ z tego tytu³u nale¿y wp³acaæ na rachunek bud¿etu gminy tj. BS Ustka Nr 93150004-10025-3600-11 lub
w kasie Urzêdu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowania na rok 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

t¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego w zale¿noci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) do 36 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹
800 z³
 z dwiema i trzema osiami jezdnym
1.100 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.472 z³
 z trzema osiami jezdnymi
1.500 z³
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
700 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.100 z³
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 podwy¿sza siê o 5%
dla rodków transportowych, których wiek przekroczy³
pe³ne 10 lat, licz¹c od nastêpnego roku po roku produkcji pojazdu.

1865

§2

UCHWA£A Nr II/9/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Zwalnia siê od podatku rodki transportowe s³u¿¹ce
do dowozu dzieci do szkó³.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych oraz zwolnieñ od podatku na
2003 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

§1
1. Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
550 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9,0 ton w³¹cznie
950 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.150 z³
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
1.250 z³
b) z trzema osiami jezdnymi
1.365 z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi
2.124 z³
3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i powy¿ej 12 ton
1.330 z³
4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.600 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.800 z³
 z trzema osiami jezdnymi
2.207 z³
5) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego
600 z³
6) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-

1866
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84; zm.: Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od posiadania psów
w kwocie 25 z³.
§2
Nie podlegaj¹ opodatkowaniu psy utrzymywane w celach innych ni¿ zarobkowe hodowle.
§3
Termin p³atnoci ustala siê do dnia 30 czerwca 2003 r.
§4
Podatek od posiadania psów nale¿y wp³acaæ na rachunek bud¿etu gminy: BS Ustka 93150004-10025-3600-11
lub w kasie Urzêdu Gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1866, 1867, 1868
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1867
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji do
podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku
lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) oraz art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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; z 2001 r. Nr 81,
poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku leny (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Damnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe wed³ug za³¹cznika Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wzór informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych wed³ug za³¹cznika Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych wed³ug za³¹cznika Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych wed³ug za³¹cznika Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych wed³ug za³¹cznika Nr 5* do niniejszej uchwa³y.

*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

§6
Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
dla osób fizycznych wed³ug za³¹cznika Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Damnica.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1868
UCHWA£A Nr LIII/1643/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/1024/2001 z dnia
29 marca 2001 r. zmienionej uchwa³¹ Nr XXXVII/1170/
2001 z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina Strzy¿y
w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558; art. 31, art. 31 a, pkt 10 i art. 32,
art. 34 w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, pkt 6 lit. d ustawy z dnia
16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (t.j.: z 2001 r.
Nr 99 poz. 1079, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085,
Nr 145, poz. 1623, Nr 110, poz. 1189) Rada Miasta Gdañska uchwala, nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r.
zmienionej uchwa³¹ Nr XXXVII/1170/2001 z dnia 12 lipca
2001 r. w sprawie utworzenia zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina Strzy¿y w Gdañsku, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Za³¹cznik graficzny, o którym mowa w § 1, zastêpuje siê za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
2. W § 3 punkt 6 a otrzymuje brzmienie:
Budowy:
a) na terenie oznaczonym na za³¹czniku graficznym przez
zakreskowanie  budynków mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony, b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
§2
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do sporz¹dzenia jednolitego tekstu uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Gdañska.
*) Za³¹cznika Nr 6 nie publikuje siê, druk dostêpny w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 1868
§4

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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