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1869

§2

UCHWA£A Nr 5/5/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 29 listopada 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy G³ówczyce.

w sprawie ustalenia ceny 1q ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
na 2003 rok.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.

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.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52,
poz. 268 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê dla celów naliczania podatku rolnego
w 2003 r. 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. (MP. Nr 51, poz. 733) dla celów naliczania podatku rolnego w 2003 r. w kwocie 33,45 z³.

§3

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1870
UCHWA£A Nr 7/7/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
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Poz. 1870, 1871

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. 1581 z pón. zm.) art. 5 ust. 1; art. 7 ust. 1
i 2 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
Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stawek rocznych podatku od nieruchomoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  od 1 m2 powierzchni
0,50 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni
3,38 z³
c) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni
0,09 z³
2. Od budynków i ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby
mieszkalne  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,50 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
16,00 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
8,06 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wiadczeñ us³ug medycznych  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
3,46 z³
e) pozosta³ych  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,70 z³
f) od budynków gospodarczych u¿ytkowanych przez
osoby otrzymuj¹ce emeryturê lub rentê z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
2,80 z³
3. Od budowli  ich wartoci 2%.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty zajête przez jednostki organizacyjne
gminy,
2) budynki gospodarcze po by³ych indywidualnych gospodarstwach rolnych bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów
i rencistów,
3) budynki, w których prowadzona jest dzia³alnoæ agroturystyczna.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1871
UCHWA£A Nr 8/8/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy 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 (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 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
Ustala siê podatek od rodków transportowych na terenie gminy na 2003 rok wed³ug za³¹cznika Nr 1.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych pojazdy bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych
gminy i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 8/8/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 26 listopada 2002 r.
STAWKI PODATKU
OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2003 ROK
Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,50 tony do 5,50 tony w³¹cznie
520,00 z³
b) powy¿ej 5,50 tony do 9 ton w³¹cznie
624,00 z³
c) powy¿ej 9,0 ton i poni¿ej 12,0 ton
728,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi
2.208,00 z³
b) z trzema osiami jezdnymi
2.208,00 z³
c) z czterema i wiêcej osiami jezdnymi
2.208,00 z³
3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1.352,00 z³
4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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a) do 36 ton w³¹cznie bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych
1.745,00 z³
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
2.295,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi
2.295,00 z³
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
416,00 z³
6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12,0 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36,0 ton w³¹cznie:
 z jedn¹ osi¹ jezdn¹
1.162,00 z³
 z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.162,00 z³
b) powy¿ej 36,0 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi
1.530,00 z³
 z trzema osiami jezdnymi
1.530,00 z³
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszy ni¿ 30 miejsc
832,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.674,00 z³

1872
UCHWA£A Nr 9/9/2002
Rady Gminy w G³ówczycah
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek 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 (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 (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa w wysokoci 20,00 z³.
§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania psów zarejestrowanych w zwi¹zku kynologicznym.
§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów, psy których w³aciciele posiadaj¹ wiadectwa szczepienia w danym roku podatkowym.
§4
1. Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli osoba
wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
2. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w terminie do
30 czerwca roku podatkowego.

3. Podatek uiszcza siê w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa, o ile nast¹pi³o to po dniu
30 czerwca roku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy G³ówczyce.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1873
UCHWA£A Nr 11/11/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2003 rok.
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. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c 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
Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) za sporz¹dzone przez Wójta, Zastêpcê Wójta, Sekretarza, testamentu allograficznego w trybie art. 951
Kodeksu Cywilnego w wysokoci
80,00 z³
2) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, od jednej dzia³ki
35,00 z³
§2
Zwalnia siê z op³aty testamenty allograficzne, w których nastêpuje przekazanie maj¹tku na rzecz Gminy lub
na cele charytatywne.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki
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§3

UCHWA£A Nr 12/12/2002
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 29 listopada 2002 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy G³ówczyce.
§4

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki op³aty
miejscowej na 2003 rok.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.

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. 17 i art. 19 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
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,20 z³
dziennie w miejscowoci Izbica objêtej Rozporz¹dzeniem
Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r.
w sprawie wykazu miejscowoci, w których pobiera siê
op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12, poz. 63
z pón. zm.).
§2
Poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ osoby upowa¿nione przez Wójta, którym z tego tytu³u przys³uguje prowizja brutto w wysokoci 10% zainkasowanych kwot
op³aty.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy G³ówczyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy w G³ówczycach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1875
UCHWA£A Nr 13/13/2002
Rady Gminy w G³ówczycah
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawki op³aty
targowej na 2003 rok.
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. 15 i art. 19 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
Ustala siê stawkê op³aty targowej w wysokoci 25,00 z³
dziennie.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê:
 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y na targowiskach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

1876
UCHWA£A Nr 95/VIII/2001
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2002.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, art. 5 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) art. 3 ust. 1 pkt 4,
art. 109, art. 110, art. 112, ust. 2, art. 116, art. 117, art. 118,
art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255, oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoci 12 537
299 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci 14 887
299 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej
uchwa³y, z których przypada na:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie 11 947 299 z³, w tym
w szczególnoci:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ
w kwocie 7 181 322 z³
 wydatków na obs³ugê d³ugu w kwocie 221 000 z³
b) wydatków maj¹tkowych w kwocie 2 940 000 z³
3. ¯ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego jest kredyt
d³ugoterminowy w kwocie 2 350 000 z³.
4. Ustala siê:
 przychody w kwocie 2 900 000 z³,
 rozchody w kwocie 550 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê rezerwê ogóln¹, w wysokoci 46 000 z³.
Ustala siê rezerwê celow¹, w wysokoci 25 500 z³.
§3
Ustala siê dotacje i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ:
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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1) z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami w kwocie 1 023 345 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y,
2) wynikaj¹ce z zawartych umów i porozumieñ z samorz¹dem powiatowym w kwocie 3 500 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
3) realizowanych przez gminê na podstawie porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej w kwocie 4 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5a* do niniejszej uchwa³y
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 90 000 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków:
 rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do
niniejszej uchwa³y,
 Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§5
Okrela siê wydatki na finansowanie inwestycji, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê wydatki dla so³ectw w kwocie 110 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê prognozê kwoty d³ugu publicznego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§8
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
 dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
zmian miêdzy dzia³ami,
 przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków w obrêbie dzia³u, jednostkom
bud¿etowym, z wy³¹czeniem wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
 zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 250 000 z³,
 zaci¹gania d³ugu do kwoty 2 660 000 z³ oraz do sp³at
zobowi¹zañ Gminy do kwoty 550 000 z³.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dnie podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. P³otka

1877
UCHWA£A Nr 297/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 13 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany nazwy czêci ulicy Zwyciêstwa
w Nowym Stawie  obrêb Plebania na Plac Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym
Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê dotychczasow¹ nazwê czêci ulicy Zwyciêstwa w Nowym Stawie  obrêb Plebania na plac Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
J. Kasyna

1878
UCHWA£A Nr LII/439/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 25 wrzenia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wiadczenia us³ug
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 1996 r. z pón. zm.) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin wiadczenia us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków z³o¿ony przez Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodoci¹gi Kocierskie z siedzib¹ przy ul. Strzeleckiej 30A w Kocierzynie
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

*) Za³¹czników Nr 4-11 nie publikuje siê.
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Poz. 1878
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LII/439/02
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 25 wrzenia 2002 r.

Regulamin wiadczenia us³ug w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Wodoci¹gi Kocierskie Sp. z o.o. na terenie
miasta Kocierzyna zwane dalej Przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
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).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania cieków na postawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Zarz¹du Miasta.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej na pimie miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z którego maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi lub stanowi wspó³w³asnoæ kilku osób,
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umowa zawierana jest z w³acicielem lub osob¹, na
któr¹ wyra¿¹ zgodê wszyscy w³aciciele b¹d z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) wodomierze zainstalowane s¹ w miejscach ogólnodostêpnych (klatka schodowa, piwnica, studzienka
wodomierzowa itp.) w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem i umo¿liwiaj¹cy ich odczyt,
c) wnioskodawca uzgodni³ z Przedsiêbiorstwem i lokatorami sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy
wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi dla poszczególnych lokali oraz zasady
utrzymania wodomierzy, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
6. Je¿eli nieruchomoci, budynki lub lokale, s¹ zaopatrywane w wodê z jednego przy³¹cza wodoci¹gowego, a
wykonanie dla nich odrêbnych przy³¹czy jest niemo¿liwe lub technicznie nieuzasadnione, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2 i 3, Przedsiêbiorstwo mo¿e
zawrzeæ odrêbne umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków, pod warunkiem, ¿e spe³nione
s¹ odpowiednio warunki okrelone w ust. 4 albo dla
ka¿dej z nieruchomoci, budynku lub lokalu mo¿liwe
jest zainstalowanie odrêbnego wodomierza g³ównego.
§6
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê odprowadzanie cieków powinno nast¹piæ z chwil¹ dokonania odbioru koñcowego w zakresie wymaganym przez Przedsiêbiorstwo, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni od
dokonania powy¿szej czynnoci
2. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
3. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania
w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz postanowieniami ustawy.
4. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
5. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, winna w szczególnoci zawieraæ postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
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2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
6) okres obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie ustawy.
Rozdzia³ III
Warunki zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków
§9
Przedsiêbiorstwo zaopatruje Odbiorców w wodê o jakoci i pod cinieniem, które spe³niaj¹ wymagania okrelone przepisami prawa oraz wynikaj¹ z parametrów zbiorowego systemu wodoci¹gowego i mo¿liwoci technicznych Przedsiêbiorstwa oraz zapewnia ci¹g³y odbiór cieków, do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, których jakoæ
odpowiada warunkom okrelonym w odrêbnych przepisach oraz w umowie zawartej z Odbiorc¹.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo uprawnione jest do zmiany sk³adu i
cinienia wody w ramach okrelonych odrêbnymi
przepisami.
2. Je¿eli Odbiorca stawia wymagania dotycz¹ce sk³adu i
cinienia wody wykraczaj¹ce poza parametry okrelone przepisami niezbêdne dzia³ania w celu ich zaspokojenia podejmie na w³asny koszt.
§ 11
1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ przyjêcia do kanalizacji cieków tylko je¿eli stanowi¹ one zagro¿enie dla:
a) zdrowia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenia kanalizacyjne;
b) konstrukcji budowlanych i wyposa¿enia technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych;
c) procesu oczyszczania cieków;
d) sk³adu osadów ciekowych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich gospodarcze wykorzystanie.
§ 12
1. Zabrania siê wprowadzania do sieci kanalizacyjnej
w szczególnoci: odpadów sta³ych, odpadów p³ynnych
nie mieszaj¹cych siê z wod¹, substancji palnych i wybuchowych, substancji ¿r¹cych i toksycznych, odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t oraz nie zdezynfekowanych cieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zak³adów weterynaryjnych, oraz innych okrelonych
w przepisach.
2. Zabrania siê wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wód
z cieków powierzchniowych, wód z otwartych obiegów
ch³odniczych, wód drena¿owych, wód opadowych, a
tak¿e pochodz¹cych z odwodnieñ.

3. Odbiorca zobowi¹zany jest do u¿ytkowania instalacji
kanalizacyjnej w taki sposób, aby nie wyst¹pi³o zak³ócenie funkcjonowania urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
4. W celu dostosowania warunków umowy dotycz¹cych
iloci, stanu i sk³adu cieków, a tak¿e wysokoci stosowanych op³at, Odbiorca zobowi¹zany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o planowanej
zmianie iloci cieków, charakteru dzia³alnoci lub rodzaju produkcji, wykonywanej przez Odbiorcê lub inne
podmioty odprowadzaj¹ce cieki do instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy.
5. Naruszenie postanowieñ ust. 1-4 mo¿e byæ przyczyn¹
zaprzestania odbioru cieków oraz dochodzenia przez
Przedsiêbiorstwo roszczeñ odszkodowawczych.
§ 13
1. Przy³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacyjne s³u¿¹ do zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków wy³¹cznie Odbiorcy, chyba ¿e umowa z Przedsiêbiorstwem
stanowi inaczej.
2. Odbiorca zobowi¹zany jest do nie dokonywania zabudowy ani trwa³ych nasadzeñ nad przy³¹czami wodoci¹gowym i kanalizacyjnym w pasie niezbêdnym, okrelonym odrêbnymi przepisami oraz do ochrony przy³¹czy przed uszkodzeniami, a w przypadku ich wyst¹pienia do niezw³ocznego powiadomienia o tym fakcie
Przedsiêbiorstwa.
3. Utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym, utrzymanie dro¿noci, remonty i wymiana przy³¹czy obci¹¿aj¹ jej posiadacza. Obowi¹zek ten, w przypadku je¿eli
posiadaczem przy³¹czy jest Odbiorca, mo¿e przej¹æ na
siebie Przedsiêbiorstwo za dodatkow¹ op³at¹ ustalon¹ w umowie.
4. Granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa z tytu³u
jakoci i cinienia dostarczonej wody stanowi zawór
za wodomierzem g³ównym na przy³¹czu wodoci¹gowym.
Rozdzia³ IV
Ustalenie iloci dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków oraz sposób rozliczeñ
§ 14
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej
wody ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹
odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. W przypadku awarii wodomierza (zatrzymania licznika) iloæ dostarczonej wody ustala siê w oparciu o rednie dobowe zu¿ycie z ostatniego okresu rozliczeniowego przed awari¹.
§ 15
1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, zainstalowanych
na w³asny koszt przez Odbiorcê, w miejscu uzgodnionym z Przedsiêbiorstwem.
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2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
3. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w wypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 16
1. W celu zapewnienia prawid³owych wskazañ przyrz¹dów pomiarowych ich rodzaj, iloæ i wielkoæ jak równie¿ miejsce zamontowania wymaga pisemnego
uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby Odbiorca wykona³ na swój koszt na granicy nieruchomoci, wed³ug
wskazañ Przedsiêbiorstwa, studzienkê lub szafkê wodomierzow¹, je¿eli zachodzi co najmniej jedna z sytuacji:
a) nieruchomoæ gruntowa nie jest zabudowana,
b) przy³¹cza wodoci¹gowe s¹ nieproporcjonalnie d³ugie, tj. powy¿ej 15 mb licz¹c od linii rozgraniczaj¹cej
nieruchomoæ od ulicy (drogi),
c) nie istnieje ¿adne pomieszczenie nadaj¹ce siê do
zmontowanie wodomierza g³ównego, które spe³nia
wymagania okrelone odrêbnymi przepisami.
3. Koszty prac zwi¹zanych z zainstalowaniem, napraw¹ i
wymian¹ wodomierza g³ównego ponosi Przedsiêbiorstwo, z wyj¹tkiem gdy naprawa lub wymiana wynika
z winy Odbiorcy.
4. Koszty zakupu wodomierzy do czasowego wykorzystania i wodomierzy do celów przeciwpo¿arowych
oraz koszty ich zainstalowania, naprawy i wymiany obci¹¿aj¹ Odbiorcê.
5. Odbiorca powinien utrzymywaæ pomieszczenie wodomierzowe i wodomierz g³ówny, urz¹dzenie pomiarowe oraz miejsce, w którym zosta³o zainstalowane,
w stanie zapewniaj¹cym ochronê przed dzia³aniem
warunków atmosferycznych, wody gruntowej,zanieczyszczeñ oraz udostêpniæ je Przedsiêbiorstwu niezw³ocznie lub w uzgodnionym terminie w celu przeprowadzenia:
a) odczytu wskazañ przyrz¹dów pomiarowych;
b) wymiany lub naprawy wodomierza;
c) czynnoci kontrolnych i sprawdzaj¹cych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ pomiarowych oraz urz¹dzeñ kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa;
d) odczytu lub kontroli wodomierza Odbiorcy, z którym
zawarto umowê w przypadku okrelonym w § 15
ust. 3.
6. Odbiorca ponosi odpowiedzialnoæ za zawinione
uszkodzenie lub zaginiêcie wodomierza g³ównego oraz
jest zobowi¹zany do niezw³ocznego zg³oszenia Przedsiêbiorstwu utraty lub uszkodzenia wodomierza g³ównego albo faktu zerwania plomby.
7. Zainstalowanie dodatkowego wodomierza, o którym
mowa w § 15 ust. 3 oraz uwzglêdnienie jego wskazañ
w rozliczeniach bezpowrotnie zu¿ytej wody wymaga
uzgodnienia z Przedsiêbiorstwem, miejsca zainstalowania wodomierza i jego rodzaju, a tak¿e dokonania przez
Przedsiêbiorstwo odbioru technicznego i zaplombowania tego wodomierza.
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8. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
wyraziæ zgodê na inny, ni¿ opisany w § 15 ust. 3, stosowany czasowo sposób uwzglêdnienia w rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloci wody zu¿ytej bezpowrotnie.
§ 17
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
2. Je¿eli umowa lub Regulamin nie stanowi¹ inaczej wysokoæ nale¿noci za us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo ustalana jest na podstawie odczytów przyrz¹dów pomiarowych.
3. Przedsiêbiorstwo dokonuje odczytów przyrz¹dów pomiarowych w mo¿liwie takich samych odstêpach czasu, ró¿nych dla poszczególnych grup Odbiorców i tak:
a) zbiorowych i prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹  raz na miesi¹c, a w uzasadnionych przypadkach raz na dwa tygodnie;
b) indywidualnych  raz na dwa miesi¹ce.
4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
wyraziæ zgodê na dokonanie odczytów przyrz¹dów pomiarowych przez Odbiorcê.
5. W przypadku nie dokonania odczytu z powodu braku
dostêpu do wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego lub nie przekazania przez Odbiorcê danych
o wskazaniach tych przyrz¹dów pomiarowych, a tak¿e
w razie ich przejciowej niesprawnoci, nale¿noæ za
pobran¹ wodê lub odprowadzone cieki ustalana jest
w oparciu o rednie dobowe zu¿ycie w ostatnim okresie obrachunkowym, za który dokonano odczytu.
6. Korekta rozliczeñ za czas niesprawnoci wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego mo¿e byæ dokonana za okres od ostatniego odczytu poprzedzaj¹cego stwierdzenie nieprawid³owoci do dnia jej usuniêcia.
7. W przypadku bezumownego poboru wody lub wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
w przypadku zerwania plomby nale¿noæ za pobran¹
wodê lub odprowadzone cieki mo¿e zostaæ ustalona
odpowiednio do iloci wody jaka mog³a przep³yn¹æ
pe³nym przekrojem przy³¹cza wodoci¹gowego w okresie bezumownego poboru wody lub odprowadzania
cieków.
§ 18
Je¿eli w ci¹gu okresu rozliczeniowego nast¹pi zmiana
taryf, nale¿noæ za dostarczon¹ wodê i odprowadzone
cieki obliczona zostanie proporcjonalnie do czasu ich
obowi¹zywania.
§ 19
1. Odbiorca dokonuje zap³aty nale¿noci w terminie okrelonym na fakturze nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 14
dni od dnia jej dorêczenia, chyba ¿e w umowie strony
ustali³y inny termin.
2. Fakturê uznaje siê za dorêczon¹ po up³ywie 3 dni od
daty jej wys³ania na ostatni adres podany przez Odbiorcê.
3. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ do wysokoci
faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
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4. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
Odbiorcy jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty
z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
5. W przypadku, gdy zap³ata nie jest dokonywana w kasie Przedsiêbiorstwa, za dzieñ zap³aty uwa¿a siê datê
wp³ywu nale¿noci na konto bankowe Przedsiêbiorstwa.
6. Opónienie w uregulowaniu nale¿noci skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.
7. W przypadku opónienia w p³atnoci, Przedsiêbiorstwo
mo¿e obci¹¿yæ Odbiorcê okrelonymi odrêbnie kosztami, powsta³ymi w skutek wezwania do zap³aty lub
pozas¹dowego wyegzekwowania nale¿nej kwoty.
8. W przypadku, gdy Odbiorca nie spe³nia swych zobowi¹zañ lub spe³nia je nieterminowo Przedsiêbiorstwo
jest uprawnione do ¿¹dania przedp³aty stanowi¹cej zabezpieczenie p³atnoci za kolejny okres rozliczeniowy.
Przedp³atê rozlicza siê po up³ywie tego okresu.
9. Przedsiêbiorstwo zwróci zabezpieczenie, o którym
mowa w ust. 8, je¿eli ustan¹ przyczyny jego ustanowienia.
§ 20
Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
§ 21
Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
miasta b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
§ 24
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 Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na
podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Obs³uga Odbiorcy i jego prawa
§ 25
Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi, a szczególnie winno wyodrêbniæ
stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 26
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na ¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 27
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków
oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
3. Wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2 Przedsiêbiorstwo niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 28
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków, udzielenie informacji na ¿¹danie Odbiorców nastêpuje najpóniej w ci¹gu:
1) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
2) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt 1,
3) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 29
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji
do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 30
1. Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych
iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci
op³at za wiadczone us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
Przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty jej wp³ywu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie póniej ni¿
w ci¹gu miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia.
4. W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawid³owych wskazañ wodomierza g³ównego lub jakoci wody
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

nie zostania uwzglêdniona w ca³oci lub w czêci, Odbiorca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania
odpowiedzi na reklamacjê z³o¿yæ wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza lub badania jakoci wody.
Je¿eli ekspertyza lub badanie potwierdz¹ nieprawid³owoæ wskazañ wodomierza g³ównego albo fakt,
¿e jakoæ wody nie odpowiada wymogom okrelonym w § 9, koszt ich przeprowadzenia ponosi Przedsiêbiorstwo, w przeciwnym za przypadku Odbiorca.
W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca nieprawid³owych wskazañ wodomierza g³ównego zostanie
uwzglêdniona, Przedsiêbiorstwo dokonuje stosownej
korekty faktury bêd¹cej przedmiotem tej reklamacji.
W przypadku, gdy reklamacja dotycz¹ca jakoci wody
zostanie uwzglêdniona, Przedsiêbiorstwo dokonuje
stosownej korekty faktury bêd¹cej przedmiotem reklamacji.
Odbiorca mo¿e domagaæ siê obni¿enia nale¿noci
w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakoci lub
o cinieniu niezgodnym z okrelonymi w odrêbnych
przepisach wymaganiami dla instalacji wodoci¹gowej Odbiorcy, pod warunkiem, ¿e nie nast¹pi³o to
z przyczyn le¿¹cych po stronie Odbiorcy, przy czym
nale¿noæ za dany okres rozliczeniowy w czêci dotycz¹cej czasu trwania zak³ócenia mo¿e byæ w takim
przypadku obni¿ona o 10%.
W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
mo¿e, na wniosek i koszt Odbiorcy dokonaæ czasowego odciêcia dostaw wody lub odbioru cieków na
okres nie przekraczaj¹cy 12 miesiêcy.
Je¿eli po up³ywie okresu wskazanego w ust. 9 Odbiorca nie rozpocznie ponownie u¿ytkowaæ przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, Przedsiêbiorstwo dokonuje od³¹czenia tego przy³¹cza od sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
W przypadku od³¹czenia przy³¹czy wodoci¹gowego i
kanalizacyjnego ponowne uruchomienie dostaw
wody i odbioru cieków mo¿e nast¹piæ dopiero po
dokonaniu przez odbiorcê zap³aty na rzecz Przedsiêbiorstwa kosztów zwi¹zanych z odciêciem i ponownym uruchomieniem przy³¹czy w odrêbnie okrelonej wysokoci.
§ 31

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach i w wysokoci okrelonych w § 30 ust. 8.
Rozdzia³ VI
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 32
1. Konstrukcja, iloæ i usytuowanie przy³¹czy wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych, a tak¿e po³o¿enie wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego wymagaj¹ wydania przez Przedsiêbiorstwo warunków
technicznych przy³¹czenia oraz uzyskania od Przedsiêbiorstwa odpowiedniego uzgodnienia.
2. Wszelkie zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 1
wymagaj¹ wydania nowych warunków technicznych
przy³¹czenia lub zmiany dotychczasowych oraz uzyskania od Przedsiêbiorstwa odpowiedniego uzgodnienia.
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3. Wydanie warunków technicznych oraz uzgodnieñ,
o których mowa w ust. 1 i 2 nastêpuje na wniosek osób
okrelonych w § 5 ust. 2 i 3.
4. Podmioty wystêpuj¹ce o po³¹czenie z sieci¹ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹, nie bêd¹ce w³acicielami nieruchomoci zobowi¹zane s¹ dostarczyæ pisemn¹ zgodê w³aciciela nieruchomoci na wykonanie przy³¹cza
z uznaniem zwi¹zanych z tym zobowi¹zañ.
5. Warunki techniczne oraz uzgodnienia, o których mowa
w ust. 1 i 2, wydawane s¹ przez Przedsiêbiorstwo
z uwzglêdnieniem uzasadnionego interesu wnioskodawcy.
6. Przedsiêbiorstwo okrela formê wniosku o wydanie
warunków technicznych przy³¹cza i zakres niezbêdnych danych.
7. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
uprawnione jest do ustalania szczegó³owych wymagañ technicznych w stosunku do przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego oraz instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, jak równie¿ warunków ich eksploatacji. Wymagania te nie mog¹ byæ sprzeczne
z uznanymi regu³ami techniki oraz przepisami prawa.
8. Pod³¹czenie przez Odbiorcê urz¹dzeñ mog¹cych mieæ
negatywny wp³yw na funkcjonowanie sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Przedsiêbiorstwa.
9. Za wydanie warunków technicznych przy³¹czenia i
uzgodnieñ Przedsiêbiorstwo pobiera okrelone odrêbnie op³aty.
§ 33
1. Przedsiêbiorstwo upowa¿nione jest do sprawdzenia
przy³¹czy oraz instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przed i po ich uruchomieniu, a tak¿e do ¿¹dania
usuniêcia stwierdzonych wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu lub prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych albo kanalizacyjnych, Przedsiêbiorstwo
jest uprawnione do odmowy pod³¹czenia, a w przypadku zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia jest do tego zobowi¹zane.
3. Przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza Przedsiêbiorstwo ma prawo wymagaæ przedstawienia przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych, i¿ przy³¹cze oraz instalacja wodoci¹gowa lub kanalizacyjna
zosta³y wykonane zgodnie z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo warunkami technicznymi przy³¹czenia i
uzgodnieniami oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Wynik sprawdzenia Przedsiêbiorstwo potwierdza
w owiadczeniu dostarczanym Odbiorcy najpóniej
w dniu technicznego odbioru robót.
5. Za wykonanie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1
Przedsiêbiorstwo pobiera op³aty okrelone odrêbnie.
§ 34
1. Przedsiêbiorstwu przys³uguje, na zasadzie wy³¹cznoci, prawo do dokonywania po³¹czenia (wcinek) nowych przy³¹czy i instalacji do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz ich uruchamiania.
2. Za czynnoci okrelone w ust. 1 Przedsiêbiorstwo pobiera odrêbnie okrelone op³aty.
3. Uruchomienie przy³¹cza nastêpuje w terminie 7 dni po
zawarciu umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 35
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 36
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych postanowieniami ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 37

1879
UCHWA£A Nr 6/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie stawek i zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 5 ust. 1
i art. 7 ust. 2 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

W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.

1. Uchwala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchnia u¿ytkowa  0,50 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub
len¹, z wyj¹tkiem budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne, oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 17,00 z³,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 3,46 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym powierzchnia u¿ytkowa  za 1 m2 7,80 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci powierzchnia u¿ytkowa  za 1m2 5,50 z³,
6) od budowli  procent wartoci 2%,
7) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza i lena, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi:
 od 1 m2 0,60 z³
8) od gruntów:
a) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 m2 3,38 z³,
b) pozosta³ych  od 1 m2 0,10 z³.
2. Stawki podatku od nieruchomoci:
a) od pozosta³ych budynków lub ich czêci stanowi¹cych w³asnoæ rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników:
 powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 2,89 z³,
b) od domków letniskowych:
 powierzchnia u¿ytkowa  1 m2 5,78 z³.

§ 42

§2

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu Odbiorcom jego us³ug.

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz
bêd¹ce w posiadaniu jednostek organizacyjnych
gminy,
2) grunty (tzw. rencistówki) u¿ytkowane przez rencistów
i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne
na Skarb Pañstwa w zamian za wiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w umowie o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków oraz w przypadkach okrelonych w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
§ 38
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 39
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa po okazaniu legitymacji maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug,
w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du
i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i
jakoci cieków odprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 40
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr LII/
439/02 z dnia 25 wrzenia Rady Miasta w Kocierzynie.
§ 41
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Poz. 1879, 1880, 1881

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie obejmuje budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 186/XXXIII/2001 Rady Gminy
w Przechlewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek i zwolnieñ podatku od nieruchomoci.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1880
UCHWA£A Nr 7/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), 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
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psa w wysokoci 25,00 z³ rocznie.
2. Stawkê podatku dla emerytów i rencistów prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe ustala siê
w wysokoci 15,00 z³ rocznie.
§2
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja ka¿dego roku podatkowego lub w ci¹gu
dwóch tygodni od wejcia w posiadanie psa.
2. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.
3. Do poboru podatku za psa zobowi¹zuje siê so³tysów.
Za pobór podatku od psa inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 187/XXXIII/2001 Rady Gminy
w Przechlewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku

1881
UCHWA£A Nr 8/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnieñ podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10
i 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 pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych:
1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
530,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
850,00 z³
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.050,00 z³
2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
dwie osie:
 od 12 ton do 13 ton
1.280,00 z³
 od 13 ton do 14 ton
1.340,00 z³
 od 14 ton do 15 ton
1.400,00 z³
 od 15 ton do 18 ton
1.450,00 z³
trzy osie:
 od 15 ton do 17 ton
1.500,00 z³
 od 17 ton do 19 ton
1.550,00 z³
 od 19 ton do 21 ton
1.600,00 z³
 od 21 ton do 23 ton
1.650,00 z³
 od 23 ton do 25 ton
1.800,00 z³
 od 25 ton do 26 ton
1.850,00 z³
cztery osie:
 od 23 ton do 25 ton
1.650,00 z³
 od 25 ton do 27 ton
1.850,00 z³
 od 27 ton do 29 ton
2.100,00 z³
 od 29 ton do 31 ton
2.200,00 z³
 od 31 ton do 32 ton
2.300,00 z³
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3,5 ton do 5,5 ton
1.280,00 z³
 od 5,5 ton do 9 ton
1.350,00 z³
 powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
1.400,00 z³
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿ej ni¿ 12 ton:
dwie osie
 od 12 ton do 18 ton
1.600,00 z³
 od 18 ton do 25 ton
1.700,00 z³
 od 25 ton do 31 ton
1.800,00 z³
 od 31 ton do 40 ton
1.900,00 z³

Dziennik Urzêdowy
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trzy osie:
 od 36 ton do 40 ton
2.000,00 z³
 od 40 ton do 44 ton
2.300,00 z³
5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  1.150,00 z³
6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
jedna o:
 od 12 ton do 18 ton
860,00 z³
 od 18 ton do 25 ton
960,00 z³
 od 25 ton do 28 ton
1.070,00 z³
dwie osie:
 od 23 ton do 28 ton
1.340,00 z³
 od 28 ton do 33 ton
1.400,00 z³
 od 33 ton do 38 ton
1.650,00 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.700,00 z³
trzy osie:
 od 36 ton do 38 ton
1.750,00 z³
 od 38 ton do 44 ton
1.800,00 z³
7. Autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.300,00 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.700,00 z³
§2
1. Stawki podatku od rodków transportowych ustalone
w § 1 obni¿a siê o 5%, je¿eli pojazd jest wyposa¿ony
w katalizator spalin b¹d posiada napêd ekologiczny.
2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
pojazdy s³u¿¹ce do dzia³alnoci statutowej jednostek
gminy, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 188/XXXIII/2001 Rady Gminy
w Przechlewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1882
UCHWA£A Nr 9/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 19
pkt 1 lit. a 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
Op³atê targow¹ pobiera siê za ka¿dy dzieñ od osób
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach  wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Targowiskami o których mowa w § 1 uchwa³y s¹ wszelkie miejsca w których jest prowadzony handel z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a tak¿e sprzeda¿ zwierz¹t, rodków transportowych i czêci do rodków transportowych.
§3
Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie
z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone
przez prowadz¹cego targowisko.
§4
Zwalnia siê od op³aty osoby targowej osoby i jednostki
wymienione w § 1 uchwa³y, które s¹ p³atnikami podatku
od nieruchomoci w zwi¹zku z nieruchomociami lub
obiektami budowlanymi nie z³¹czonymi trwale z gruntem
po³o¿onymi na terenie targowiska.
§5
1. Do pobierania op³aty targowej upowa¿nia siê pracownika Urzêdu Gminy oraz so³tysów z Przechlewa, S¹polna i Nowej Wsi.
2. Pobran¹ op³atê targow¹ inkasent rozlicza do dnia 15go ka¿dego miesi¹ca za poprzedni miesi¹c.
3. Za pobór op³aty targowej inkasentowi przys³uguj wynagrodzenie w wysokoci 20% zebranej kwoty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Traci moc uchwa³a Nr 189/XXXIII/2001 Rady Gminy
w Przechlewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawek op³aty targowej.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 9/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
CENNIK OP£ATY TARGOWEJ
W MIEJSCOWOCIACH GMINY PRZECHLEWO:
Przechlewo, S¹polno, Nowa Wie
1. Przy sprzeda¿y z wózka, kosza, skrzynki lub rêki  8,00 z³.
2. Przy sprzeda¿y z samochodu osobowego oraz przyczep samochodowych, ci¹gnikowych, a tak¿e wozów
konnych  20,00 z³.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego:
a) do 1,5 ton  25,00 z³,
b) powy¿ej 1,5 ton  35,00 z³.

1883
UCHWA£A Nr 10/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 19 pkt 1
lit.c 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:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nr 200, poz. 1683) oraz art. 6a ust 11 ustawy z dnia 10
padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
(Dz. U. 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
od nieruchomoci:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci
 jak w za³¹czniku Nr 1* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci  jak
w za³¹czniku Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
rolnego:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego  jak w za³¹czniku Nr 3* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek rolny  jak w za³¹czniku
Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
lenego:
1) Informacja w sprawie podatku lenego  jak w za³¹czniku Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek leny  jak w za³¹czniku
Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1

§5

Ustala siê op³aty administracyjne za wykonanie nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego 50,00 z³.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 190/XXXIII/2001 Rady Gminy
w Przechlewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

1884
UCHWA£A Nr 11/II/2002
Rady Gminy w Przechlewie
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.

1885
UCHWA£A Nr III/38/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 6 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 742, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4, art. 5 i
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,51 z³ 
od 1 m2 pow. u¿ytkowej z³.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1885, 1886 , 1887
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2. Od budynków letniskowych 5,78 z³  od 1 m2 pow.
u¿ytkowej.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci z wy³¹czeniem gara¿y 2,97 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
4. Od gara¿y 5,78 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
5. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne elektrowni wodnych 3,38 z³  od 1 ha pow.
b) pozosta³ych 0,20 z³  od 1 m2 pow.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
z zastrze¿eniem postanowieñ zawartych w § 3:
1. Od budynków lub ich czêci oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,31 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug zdrowotnych  3,46 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym  z³. 8,06  od l m2 pow. u¿ytkowej.
4. Od budowli lub ich czêci: 2% ich wartoci.
5. Od gruntów  z³ 0,62  od 1 m2 powierzchni.

1886
UCHWA£A Nr III/39/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLI/1269/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: 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 (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 94 z pón.
zm.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W § 2 ust. 2 skrela siê s³owa: ...i dotyczy zobowi¹zañ
podatkowych 2002 r.
2. Dodaje siê § 3 w brzmieniu: wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§3
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci wymienionych w § 2 pkt 1 w przypadku prowadzenia orodków
wczasowych sezonowo przez okres trwaj¹cy mniej ni¿
6 m-cy wynosi: 10,00 z³  od 1 m2 pow. u¿ytkowej.
§4
1.
2.
3.
4.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
Grunty zajête na cmentarze komunalne.
Budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na biblioteki.
Budynki lub ich czêci zajête na cele obronnoci.
Budynki lub ich czêci, budowle oraz grunty zajête na
potrzeby w³asne przez:
a) jednostki organizacyjne miasta:
 jednostki i zak³ady bud¿etowe,
 instytucje kultury,
b) powiatowe jednostki administracji zespolonej,
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w rycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1887
UCHWA£A Nr III/40/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów p³atnoci oraz
sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: 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 (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w wysokoci 38,00 z³.
2. Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobach fizycznych
posiadaj¹cych psy.
§2
Podatek p³atny jest z góry, bez wezwania w terminie
do 31 marca, a w przypadku nabycia psa po tym terminie w ci¹gu dwóch tygodni od daty nabycia.
§3
1. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa nabytego po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.
2. Ustala siê 50% stawki podatku ustalonego w § 1 od
jednego psa od osób, dla których wy³¹cznym ród³em
utrzymania jest emerytura lub renta.
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Poz. 1887, 1888
§4

Zwalnia siê od podatku posiadanie szczeni¹t w wieku
do omiu tygodni.
§5
Zwalnia siê od podatku posiadanie psa wziêtego ze
schroniska na okres jednego roku na podstawie zawiadczenia wydanego przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Gdañsku.
§6
Zobowi¹zuje siê do poboru podatku od posiadania
psów:
a) spó³dzielnie mieszkaniowe  w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji,
b) samodzielne jednostki administracyjne  w budynkach bêd¹cych w ich administracji,
c) jednostki zarz¹dzaj¹ce zasobami mieszkaniowymi 
w budynkach pozostaj¹cych w ich administracji i
pozosta³ych nie ujêtych w punktach a i b.
§7
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Za pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
3. Rozliczenia z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nale¿y dokonywaæ w terminie
do dnia 30 ka¿dego miesi¹ca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

cach, na których organizowany jest handel okolicznociowy na czas okrelony,  5,40  z³ za m2,
2) na terenie miasta w miejscach wyznaczonych pod sezonow¹ dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹ na
czas okrelony  1,10  z³ za m2,
3) w miejscach przewidzianych na prowadzenie gie³dy
samochodowej, od jednego rodka transportowego,
 5,70  z³ za m2,
4) na terenie pozosta³ych miejsc, w których prowadzony
jest handel  w/g stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y, w zale¿noci od formy sprzeda¿y,
przy czym dzienna op³ata nie mo¿e przekroczyæ 575,
86 z³.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê w/g stawek okrelonych
w § 1 niniejszej uchwa³y od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z przedmiotami opodatkowania po³o¿onymi na targowiskach.
§3
Zwalnia siê od op³aty targowej w czasie trwania jarmarków miejsca zajête na sprzeda¿ wyrobów w³asnej
dzia³alnoci plastycznej oraz przedmiotów kolekcjonerskich.

§8

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§9

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasentów bêd¹cych osobami fizycznymi,
w tym pracownikami Urzêdu Miejskiego w Gdañsku,
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj¹cymi osobowoci prawnej, w tym zarz¹dzaj¹cymi targowiskami.
Inkasentom ustala siê wynagrodzenie do wysokoci
20% pobranej op³aty.
2. Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej winien byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, dokonuj¹cej sprzeda¿y w sposób
wyznaczony w § 1 uchwa³y.
3. Szczegó³owe zasady poboru i rozliczenia oraz rodzaj
druków stosowanych przez inkasentów okrela ka¿dorazowo umowa zawarta miêdzy Prezydentem Miasta
Gdañska a inkasentem.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1888
UCHWA£A Nr III/41/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na
terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 19 pkt 1, lit. a,
pkt 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 Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowiskach w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) na terenie przewidzianym na prowadzenie jarmarków, kiermaszy i imprez handlowych oraz na pla-

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/41/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
Dzienne stawki op³aty targowej wynosz¹:

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

Poz. 1888, 1889, 1890
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Stawka
op³aty
targowej
(w z³)

1.

5,00
6,60
7.60

1,70

2,50
3,30
3,80

Objanienia:
1. Przy sprzeda¿y opisanej w pkt 3 pobiera siê op³atê targow¹ naliczon¹ w kwocie ³¹cznej przy zastosowaniu
stawek okrelonych w pkt 2 i 3.
2. Op³ata za 1m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty m2
powierzchni zajêtej na sprzeda¿.
3. Op³ata za 1mb  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty
mb powierzchni zajêtej na sprzeda¿.

1889
UCHWA£A Nr III/42/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty miejscowej w miecie Gdañsku, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17
i art. 19, pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.: z 2002 r.
Dz. U. Nr 9, poz. 84, z pón. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Nr 3/92 Wojewody Gdañskiego z dnia 24 marca
1992 r. w sprawie ustalenia miejscowoci w województwie gdañskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej w wysokoci 1,32 z³ od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych w miecie Gdañsku.
2. Poboru op³aty dokonuje siê bez wzglêdu na porê roku.
3. Op³ata, o której mowa w ust. 1 p³atna jest od osób wy-

mienionych w § 4 uchwa³y najpóniej przed up³ywem
czwartej doby, licz¹c od dnia przybycia.
§2
Pobiera siê w 50% stawki op³aty miejscowej ustalonej
w § 1 od emerytów, rencistów oraz dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.
§3
1. Obliczenia i poboru op³aty miejscowej dokonuj¹ kierownicy zak³adów (lub upowa¿nione przez nich osoby)  od osób przebywaj¹cych w domach wczasowych,
wypoczynkowych, wycieczkowych, pensjonatach, hotelach, motelach, pokojach gocinnych, schroniskach,
campingach lub strze¿onych polach biwakowych albo
w innych podobnych zak³adach, b¹d w³aciciele, posiadacze lub u¿ytkownicy w/w obiektów us³ugowych.
2. W zakresie ust. 1 zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
3. Za pobór op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej op³aty.
4. Poboru op³aty miejscowej osoby wymienione w ust. 1
dokonuj¹ na drukach stosowanych do przyjmowania
wp³at gotówkowych w jednostkach w³asnych lub na
drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku.
5. Rozliczenie z zainkasowanych kwot po potr¹ceniu nale¿nego wynagrodzenia nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
dnia pobrania op³aty miejscowej.
§4
Osoby przebywaj¹ce w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych poza zak³adami okrelonymi w § 3 pod tym samym adresem przez
okres d³u¿szy ni¿ trzy doby wp³acaj¹ op³atê miejscow¹
w I Ekspozyturze BIG Banku Gdañskiego SA III/O w Gdañsku mieszcz¹cej siê w budynku Urzêdu Miejskiego w
Gdañsku, przy dokonaniu czynnoci zwi¹zanych z zameldowaniem.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Gdañska.
§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1890
UCHWA£A Nr III/43/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
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Poz. 1890, 1891, 1892

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 19 pkt 1, lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pon. zm.)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
 za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz za wydanie
opinii urbanistycznej  192,15 z³.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Decyzjê w sprawie zwolnienia podejmuje Prezydent Miasta Gdañska po zapoznaniu siê z treci¹ opinii komisji.
§5
1. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr LVI/729/
1997 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie warunków i
trybu zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych
na których zaprzestano produkcji rolnej
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1891
UCHWA£A Nr III/44/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 12 ust. 1
pkt 7 i art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r.
z pón. zm.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku rolnego na okres nie d³u¿szy ni¿
3 lata grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2. Zwolnienie okrelone w ust. 1 mo¿e dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego lecz nie wiêcej ni¿ 10 ha.
§2
1. Zwolnienie przyznaje siê na wniosek podatnika z³o¿ony do Wydzia³u Finansowego przed rozpoczêciem roku
podatkowego.
2. Z³o¿ony wniosek winien zawieraæ: uzasadnienie, po³o¿enie i klasy u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz powierzchniê gospodarstwa
rolnego.
§3
Wniosek podatnika opiniuje komisja z³o¿ona z pracowników Wydzia³u Ochrony rodowiska i Wydzia³u Finansowego, która przeprowadza kontrolê w terenie w celu
sprawdzenia danych przedstawionych przez podatnika.

1892
UCHWA£A Nr III/45/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od podatników ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z pón. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego w drodze inkasa.
§2
Pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego powierza siê
osobom fizycznym, z którymi zostan¹ zawarte umowy
zlecenia na inkaso.
§3
Za pobór ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej kwoty.
§4
1. Poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego dokonuj¹
osoby wymienione w § 2 na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Rozliczenie zainkasowanych kwot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od dnia pobrania ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
§5
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1893, 1894
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1893
UCHWA£A Nr III/46/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji
w podatku od nieruchomoci, rolnym i lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: 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 (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: 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 Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:

staniu z przejazdów rodkami gminnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Gdañska stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê ceny za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XLI/1273/
2001 z dnia 29 listopada 2001 r.w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska
zmieniona uchwa³¹ Nr LI/1560/2002 z dnia 11 lipca 2002 r.
§4

§1
Ustala siê wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego stanowi¹ce
za³¹czniki od Nr 1* do Nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2003 r.
z wyj¹tkiem punktu I Bilety jednorazowe Za³¹cznika
Nr 2 do niniejszej uchwa³y, który wchodzi w ¿ycie
z dniem 6 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
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UCHWA£A Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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) art. 34
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm. z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê zasady taryfowe obowi¹zuj¹ce przy korzy*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Zasady taryfowe obowi¹zuj¹ce przy korzystaniu
z przejazdów rodkami gminnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gdañska
I. ZASADY OGÓLNE.
1. Ceny za us³ugi przewozowe s¹ jednolite przy przewozach tramwajami i autobusami.
2. Na liniach obs³ugiwanych przez Zak³ad Komunikacji
Miejskiej w Gdañsku przebiegaj¹cych przez kilka
miast (gmin), zwanych dalej liniami miêdzymiejskimi (podmiejskimi) obowi¹zuje taryfa gminy, na terenie której rozpoczynany jest przejazd.
II. BILETY JEDNORAZOWE.
1. Bilet jednorazowy jest wa¿ny od momentu skasowania (data, godzina i minuta wydrukowana przez
kasownik) przez czas okrelony dla jego wartoci
taryfowej.
2. Okres wa¿noci biletu jednorazowego ulega przed³u¿eniu o czas przerwy w ruchu spowodowanej przyczynami obiektywnymi (np. awaria, wypadek, zator).
3. Po przekroczeniu okresu wa¿noci biletu pasa¿er ma
prawo kontynuowaæ jazdê do najbli¿szego przystanku.

 4423 

Poz. 1894

4. Bilety ca³odzienne jednorazowe wa¿ne s¹ do godz.
2400 w dniu skasowania.
5. Bilety ulgowe jednorazowe ca³odzienne grupowe
wa¿ne s¹ do godziny 2400 w dniu skasowania i
uprawniaj¹ do wspólnego przejazdu zorganizowanej grupy licz¹cej do 10 osób. Bilet uprawnia
dowspólnego przejazdu zorganizowanej grupy licz¹cej do 10 osób, tj. do 1 osoby bez uprawnieñ
do ulg i do 9 osób z uprawnieniami do przejazdów
ulgowych.
6. Bilety jednorazowe nocne wa¿ne s¹ wy³¹cznie na
liniach nocnych. Bilet ca³onocny wa¿ny jest od momentu skasowania do zakoñczenia pracy linii nocnych w godzinach porannych.
7. Bilety jednorazowe uprawniaj¹ w czasie zgodnym
z ich wartoci¹ taryfow¹ do:
 przejazdu na wszystkich liniach dziennych i nocnych w dowolnym kierunku,
 dowolnej iloci zmian linii i kierunku jazdy.
8. Bilety jednorazowe na linie specjalne wa¿ne s¹ wy³¹cznie na tych liniach, na jeden przejazd niezale¿nie od czasu jazdy.
9. W przypadku braku biletów jednorazowych o nominale odpowiednim do zamierzonego czasu przejazdu, dopuszcza siê mo¿liwoæ skasowania kilku
biletów o ni¿szych nomina³ach, których ³¹czna
wartoæ nie bêdzie ni¿sza od wymaganej, za wyj¹tkiem biletu jednorazowego ca³odziennego grupowego. Warunkiem uznania tak wniesionej op³aty
jako wa¿nej jest skasowanie biletów w ci¹gu tej
samej lub dwóch kolejnych minut.
10. Niedopuszczalne jest tworzenie innych ni¿ przewidziane w taryfie przedzia³ów czasowych poprzez
dobór biletów o ró¿nych nomina³ach oraz przejazd
kilku pasa¿erów na podstawie jednego biletu za
wyj¹tkiem biletu jednorazowego ca³odziennego
grupowego.
11. Bilety jednorazowe s¹ wa¿ne na obszarze gmin:
Gdañsk, Sopot, Gdynia oraz na liniach obs³ugiwanych przez ZKM w Gdañsku na obszarze innych
gmin.
III. BILETY OKRESOWE IMIENNE.
1. Bilety okresowe na jedn¹ trasê wa¿ne s¹ pomiêdzy
oznaczonymi na bilecie przystankami w³¹cznie, na
trasie okrelonej nazw¹ przystanku poredniego.
2. Na podstawie biletu okresowego na jedn¹ trasê dopuszcza siê przejazdy liniami biegn¹cymi po tej samej trasie lub trasie zbli¿onej, maj¹cych nie mniej
ni¿ po jednym przystanku wspólnym na pocz¹tku i
koñcu z tras¹ oznaczon¹ na bilecie pod warunkiem,
¿e nie zostanie przekroczona iloæ przystanków
ustalona dla danego rodzaju biletu.
Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

A
B
C

Radni Miasta Gdañska
Honorowi Obywatele Miasta Gdañska
Dzieci do lat 4

D

Inwalidzi o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci (I grupa i osoby o ca³kowitej
niezdolnoci do pracy i niezdolnoci do
samodzielnej egzystencji) oraz towarzysz¹cy im
opiekun

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Przy ustalaniu iloci przystanków obowi¹zuj¹ n/w
zasady:
 przystanek oznaczaj¹cy pocz¹tek wa¿noci biletu jest przystankiem zerowym (nie podlega
op³acie),
 wliczone s¹ wszystkie przystanki na trasie linii
(sta³e i na ¿¹danie),
 na linii przyspieszonej i pospiesznej iloæ przystanków okrelona jest wed³ug iloci przystanków linii zwyk³ej,
 je¿eli na danej linii wystêpuje niejednakowa iloæ
przystanków w obu kierunkach lub przy równoleg³ej trasie autobus/tramwaj, przyjmuje siê iloæ
mniejsz¹,
 przy przejazdach przesiadkowych ka¿dy pierwszy przystanek na kolejnej linii jest przystankiem
zerowym (nie podlega op³acie),
 nie wlicza siê przystanków czynnych w okrelonych godzinach.
4. Przy zakupie kilku biletów okresowych, na jedn¹
trasê cenê oblicza siê dla ka¿dej trasy oddzielnie.
5. Bilety okresowe na jedn¹ trasê pe³nop³atne oraz
ulgowe mo¿na nabyæ:
a) na wszystkie dni miesi¹ca,
b) na dni od poniedzia³ku do pi¹tku.
6. Bilety okresowe na jedn¹ trasê s¹ wa¿ne w komunikacji dziennej oraz na liniach nocnych biegn¹cych
po tej samej lub równoleg³ej trasie.
IV. BILETY SIECIOWE IMIENNE.
Bilety okresowe sieciowe wa¿ne s¹ na wszystkich liniach.
V. PRZEWÓZ BAGA¯U.
1. Za przewóz baga¿u podrêcznego, którego najwiêkszy wymiar mieci siê w przedziale 60-90 cm oraz
psa ustala siê op³atê w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
2. Dopuszcza siê bezp³atny przewóz baga¿u i przedmiotów, których najwiêkszy wymiar jest mniejszy ni¿
60 cm oraz wózka inwalidzkiego, wózka dzieciêcego i ma³ych zwierz¹t domowych (np. koty, ptaki).
3. Zabroniony jest przewóz baga¿u lub przedmiotu,
którego przynajmniej jeden wymiar przekracza 90
cm (za wyj¹tkiem wózka inwalidzkiego lub dzieciêcego), materia³ów ³atwopalnych, wybuchowych,
cuchn¹cych lub mog¹cych zanieczyciæ ubranie pasa¿erów.
VI. ULGI W OP£ATACH ZA PRZEJAZDY JEDNORAZOWE.
1. Uprawnienia do przejazdów bezp³atnych:

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA
Legitymacja radnego
Informacja Biura Rady Miasta Gdañska
Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
- Legitymacja osoby niepe³nosprawnej wydana przez Zespó³ ds
Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci z wpisem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoci
- Wypis z treci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa
i zatrudnienia stwierdzaj¹cy zaliczenie do I grupy inwalidzkiej
i dokument ze zdjêciem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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- Wypis z treci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
stwierdzaj¹cy ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy oraz niezdolnoæ
do samodzielnej egzystencji i dokument ze zdjêciem
- Legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
z wpisem w³aciwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I
grupy inwalidów
- Zawiadczenie ZUS stwierdzaj¹ce zaliczenie wyrokiem s¹du
do I grupy inwalidów b¹d uznanie niezdolnoci do
samodzielnej egzystencji na czas okrelony i dokument ze
zdjêciem
E

Ociemniali oraz towarzysz¹cy im przewodnicy

F

Osoby, które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia

G

H

I

J
K
L
£

Dzieci oraz m³odzie¿ do lat 18 nie objêta
obowi¹zkiem szkolnym wskutek choroby lub
niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy im
opiekun
Uczniowie klas integracyjnych kwalifikuj¹cy siê
do szkó³ specjalnych, dzieci uczêszczaj¹ce do
przedszkoli specjalnych oraz towarzysz¹cy im
opiekun na trasie: miejsce zamieszkania –
placówka owiatowa
Opiekunowie dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej
do szkó³ specjalnych, dzieci uczêszczaj¹cych do
przedszkoli specjalnych oraz kwalifikuj¹cych siê
do nich uczniów klas integracyjnych bez
towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka
lub w drodze po dziecko) – prawo to
przys³uguje na trasie: miejsce zamieszkania 
placówka owiatowa
Uczniowie tzw. szkó³ ¿ycia oraz towarzysz¹cy
im opiekun
Honorowi dawcy krwi I stopnia
Pracownicy ZKM i cz³onkowie ich rodzin,
100
w zakresie ustalonym w uk³adzie zbiorowym
pracy
Osoby poszkodowane przez III Rzeszê
zamieszka³e w Gdañsku

- Legitymacja Polskiego Zwi¹zku Ociemnia³ych i Niewidomych
- Legitymacja Zwi¹zku Ociemnia³ych ¯o³nierzy RP
Dokument stwierdzaj¹cy to¿samoæ i wiek osoby
- w wieku do lat 16 – legitymacja osoby niepe³nosprawnej
wydana przez Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci
- po 16 roku ¿ycia  legitymacja osoby niepe³nosprawnej
wydana przez Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci z
wpisem
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci
Legitymacja szkolna i legitymacja osoby niepe³nosprawnej
wydana przez Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci

Zawiadczenie placówki owiatowej okrelaj¹ce jej adres
i miejsce zamieszkania dziecka

Legitymacja szkolna i legitymacja osoby niepe³nosprawnej
wydana przez Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci
Legitymacja Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
Bilet wolnej jazdy
Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszê

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych:
Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

A

Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów,
ponadpodstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych do ukoñczenia 24 roku ¿ycia
Dzieci w wieku 4 do 7 lat

B
C

M³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem oraz m³odzie¿
niepe³nosprawna w wieku od 18 do 30 lat

D

Emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku
pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ
emerytalnych wzglêdnie rentowych oraz ich
wspó³ma³¿onkowie, na których emeryci lub
rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne przed
ukoñczeniem 70 lat ¿ycia

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY UPRAWNIENIA
Legitymacja szkolna
Dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ wiek dziecka
Legitymacja osoby niepe³nosprawnej wydana przez Zespó³ ds.
Orzekania o Niepe³nosprawnoci wraz z dokumentem
to¿samoci
Legitymacja ZUS i dokument ze zdjêciem lub legitymacja
wydana przez Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci
oraz aktualny dokument potwierdzaj¹cy pobieranie renty lub
emerytury

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu ulgowego i bezp³atnego nastêpuje na podstawie aktualnych i wa¿nych
dokumentów odpowiednich dla rodzaju i zakresu
uprawnieñ.
4. Postanowienia okrelone w pkt VI.1 i VI.2 nie ograniczaj¹ uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.

VII. UPRAWNIENIA DO ZAKUPU BILETÓW OKRESOWYCH.
1. Do korzystania z biletów okresowych pe³nop³atnych o niekontrolowanej iloci przejazdów uprawnieni s¹ wszyscy pasa¿erowie.
2. Z biletów okresowych ulgowych o niekontrolowanej iloci przejazdów mog¹ korzystaæ pasa¿erowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4425 

Poz. 1894

VIII. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA WYNIKAJ¥CYCH Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEÑ OSÓB KORZYSTAJ¥CYCH Z BEZP£ATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW RODKAMI GMINNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO.
1. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób upowa¿nionych do przejazdów bezp³atnych:
OSOBY UPRAWNIONE

Lp.

DOKUMENT POWIADCZAJ¥CY
UPRAWNIENIA

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

A

B

C

D

Legitymacja pos³a, senatora
Ksi¹¿eczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez w³aciwy
organ ZUS lub legitymacja Zwi¹zku
Inwalidów RP
Dokument stwierdzaj¹cy inwalidztwo
wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I
grupy inwalidzkiej osoby podlegaj¹cej
opiece
Legitymacja szkolna i legitymacja osoby
niepe³nosprawnej wydana przez Zespó³
do spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci

2. Sposób dokumentowania uprawnieñ osób do przejazdów ulgowych:

Lp.

A

B

DOKUMENT
POWIADCZAJ¥CY
UPRAWNIENIA

OSOBY UPRAWNIONE
Kombatanci (ar. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego – tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r.
Nr 142, poz. 950)
Studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych (art. 153
ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym  Dz. U.
Nr 65, poz. 385 oraz art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.
o wy¿szych szko³ach zawodowych  Dz. U. Nr 96, poz. 590)

3. Uznanie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego lub
ulgowego nastêpuje na podstawie aktualnych i
wa¿nych dokumentów odpowiednich dla rodzaju
i zakresu uprawnieñ.
IX. OP£ATY DODATKOWE.
1. Bilet jednorazowy jest niewa¿ny je¿eli:
 nie posiada jednoznacznego i czytelnego wydruku czasu skasowania (rok, m-c, dzieñ, godz.,
min.,),
 nomina³ (lub ³¹czna wartoæ biletów kasowanych
razem) jest ni¿szy ni¿ okrelony w taryfie,
 zosta³ przekroczony czas jazdy okrelony dla
danego rodzaju biletu, za wyj¹tkiem sytuacji
okrelonej w pkt II.3.
2. Bilet okresowy jest niewa¿ny je¿eli nie posiada aktualnego znaczka o wartoci zgodnej z taryf¹ i naniesionym trwale numerem legitymacji wydanej
przez ZKM.
3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów biletowych ZKM niewa¿noci biletu jednorazowego ca³odziennego grupowego, wszyscy pos³uguj¹cy siê
nim pasa¿erowie zobowi¹zani s¹ do uiszczenia
op³aty za przejazd, wynikaj¹cej z taryfy czasowej,
a tak¿e op³aty dodatkowej.

Legitymacja kombatancka

Legitymacja studencka

X. SPOSÓB USTALANIA OP£AT DODATKOWYCH.
1. Wysokoæ op³aty dodatkowej ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) za przejazd bez biletu lub bez wa¿nego biletu 
jako 50-krotnoæ ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd w czasie do
30 minut,
b) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sob¹ do
pojazdu zwierz¹t i rzeczy, a w szczególnoci:
 za zabieranie ze sob¹ do pojazdu zwierz¹t i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje op³aty
 bez uiszczenia tych op³at,
 za zabieranie ze sob¹ do pojazdu rzeczy wy³¹czonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegó³owych  bez zachowania tych warunków, jako
20-krotnoæ ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd w czasie
do 30 minut.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty
dodatkowej lub najdalej w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do uiszczenia tej op³aty, wysokoæ op³at dodatkowych ustalonych w sposób okrelony w ust. 1 pkt.1 i 2 obni¿a
siê o 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1894, 1895
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/47/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.

3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasa¿er obowi¹zany jest uiciæ op³atê dodatkow¹ ustalon¹ jako 150-krotnoæ ceny biletu jednorazowego normalnego pe³nop³atnego na przejazd w czasie do 30 minut.

CENY BILETÓW NA LINIE ZWYK£E, PRZYSPIESZONE I POPIESZNE ORAZ OP£AT DODATKOWYCH
cena [z³]
I. Bilety jednorazowe
1. Normalne

na przejazd w czasie

2. Na linie nocne

na przejazd w czasie

do 10 min
do 30 min
ca³odzienny
ca³odzienny grupowy
do 30 min
ca³onocny

3. Na linie specjalne

jeden przejazd
4. Op³ata manipulacyjna za sprzeda¿ w pojedzie
II. Bilety okresowe

pe³nop³atne

ulgowe

1,20
2,40
7,20
3,60
7,20

0,60
1,20
3,60
33,00
1,80
3,60

2,40

1,20

0,30

0,30

pe³nop³atne

ulgowe

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

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

26,40
40,80
52,80
73,60

13,20
20,40
26,40
36,80

na odleg³oæ

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

33,00
50,20
66,00
84,60
103,00

16,50
25,10
33,00
42,30
51,50

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

b) sieciowy

cena [z³]
III. Op³aty dodatkowe

P³atne

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

1895
UCHWA£A Nr III/48/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia uprawnieñ, zasad i taryfy op³at przy
przejazdach na terenie Gdañska osób niepe³nosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1ustawy 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,

P³atne

w ci¹gu 7 dni
w term. pón.
84,00
120,00
33,60
48,00
360,00
12,00

poz. 984); art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
 Prawo przewozowe (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601
zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; Dz. U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 8257); art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679
i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê okrelone w Za³¹czniku do niniejszej uchwa³y
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Poz. 1895

uprawnienia, zasady i taryfê op³at przy przejazdach na
terenie Gdañska osób niepe³nosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr III/32/1998
z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uprawnieñ, zasad i
taryfy op³at przy przejazdach na terenie Gdañska osób
niepe³nosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami zmieniona uchwa³ami: Nr XVI/499/1999 z dnia
25 listopada 1999 r. Nr XXIX/837/2000 z dnia 30 listopada 2000 r., Nr XLI/1271/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/48/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
UPRAWNIENIA, ZASADY I TARYFA OP£AT
PRZY PRZEJAZDACH NA TERENIE GDAÑSKA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANYMI
DO TEGO CELU MIKROBUSAMI
I. Uprawnienia do korzystania z us³ug.
1. W pierwszej kolejnoci do korzystania z przejazdów
uprawnione s¹ osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ce z miejskich placówek opiekuñczo  wychowawczych, owiatowych i zdrowotnych.
2. W dalszej kolejnoci do korzystania z us³ug wiadczonych przez system obs³ugi komunikacyjnej osób
niepe³nosprawnych w relacji drzwi  drzwi w sprawach nie wymienionych w pkt 1 uprawnieni s¹:
a) dzieci do 16 roku ¿ycia (na podstawie orzeczenia
poradni psychologiczno  pedagogicznej o szczególnych potrzebach edukacyjnych),
b) inwalidzi poruszaj¹cy siê na wózkach inwalidzkich,
c) inwalidzi narz¹dów ruchu o znacznym i umiarkowanym stopniu niesprawnoci (na podstawie
orzeczenia o grupie inwalidzkiej).
3. Do korzystania z jednorazowych przejazdów po
stawkach komercyjnych uprawnieni s¹ pozostali inwalidzi w przypadku posiadania wolnych pojazdów.
4. Dokumentem powiadczaj¹cym uprawnienia do korzystania z us³ug przez osoby wymienione w ust. 1,
2 i 3 jest:

Dziennik Urzêdowy
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a) orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoci do pracy oraz
samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoci do pracy, albo legitymacja
emeryta  rencisty z wpisem ca³kowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
o ca³kowitej niezdolnoci do pracy (dawna I i II
grupa inwalidztwa), wydane przez ZUS, wraz z dokumentem to¿samoci,
b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci oznaczone litera R, wraz
z dowodem to¿samoci albo legitymacja z wpisem
znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci, wydana przez Powiatowy lub Wojewódzki
Zespól do Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci,
c) zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla
ustalenia prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego wydane przez lekarza lecz¹cego, lub legitymacja
wydana przez szko³y i placówki specjalne (wzór MEN
II/182/2),
d) legitymacja wydana przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym, z wpisem ca³kowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji, lub znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci (dawna I i II grupa inwalidztwa),
e) legitymacja wydana przez Polski Zwi¹zek Niewidomych z wpisem:
I. znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci albo
II. ca³kowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa)
lub ca³kowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa),
III. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci oznaczone litera O, wraz z dowodem to¿samoci, albo legitymacja z wpisem
umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespól
do Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci,
f) ksi¹¿eczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez w³aciwy organ ZUS lub legitymacja Zwi¹zku Inwalidów RP,
g) orzeczenie poradni pedagogiczno  psychologicznej o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
II. Rodzaje us³ug.
1. Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje przewozów:
a) jednorazowe,
b) okresowe.
2. Przewozy jednorazowe wykonywane s¹ wg indywidualnych ustaleñ.
3. Przewozy okresowe wykonywane s¹ na terenie
Gdañska, na sta³ej trasie w okresie miesi¹ca, na który
wniesiono op³atê.
4. Przewóz z postojem (lub kilkoma postojami).
£¹czny czas postoju pojazdu nie mo¿e przekraczaæ
2 godz. Czas postoju podlega op³acie.
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III. Taryfa op³at.
1. Rodzaj przewozu:
Rodzaj przewozu

Cena
Przejazdu z³/km

Postoju z³/20 min.

Jednorazowe:
na terenie Gdañska

0,80

3,45

poza teren Gdañska

1,35

4,00

komercyjne

4,35

20,90

Okresowe

Cena abonamentu 1 m-c

m³odzie¿ ucz¹ca siê

62,00

pozostali

68,00

Pozosta³e osoby towarzysz¹ce

Op³ata jednorazowa

na terenie Gdañska

10,00

poza teren Gdañska

15,00

2. Dojazdy niezale¿nie od rodzaju us³ug s¹ bezp³atne.
3. Cen¹ za przewóz z postojem jest suma ceny za ca³kowit¹ (³¹czn¹) odleg³oæ przejazdu oraz ca³kowity
(³¹czny) czas postoju.
4. Odleg³oæ przewozu liczona jest wed³ug taksometru pojazdu od wskazanego przez zamawiaj¹cego
miejsca podstawienia do miejsca docelowego.
5. Przewóz wykonywany jest po najkrótszej, zgodnej
z obowi¹zuj¹c¹ organizacj¹ ruchu trasie, o ile zamawiaj¹cy nie wska¿e innej trasy.
6. Czas postoju jest liczony od opuszczenia pojazdu
przez zamawiaj¹cego do zg³oszenia gotowoci kontynuowania przewozu.
7. W przypadku opónienia ponad 20 minut w rozpoczêciu przewozu z winy zamawiaj¹cego dolicza siê
op³atê za postój. Czas liczony jest od zg³oszenia
siê kierowcy pod wskazanym adresem do zajêcia
miejsca w pojedzie przez zamawiaj¹cego.
8. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu us³ugi
przez zamawiaj¹cego w czasie krótszym ni¿ 1 godz.
przed ustalonym czasem podstawienia pojazdu lub
po zg³oszeniu siê kierowcy na miejsce podstawienia pobiera siê op³atê dodatkowa w wysokoci
równowa¿nej pierwszym 20 minutom postoju.
9. Do przejazdu bezp³atnego upowa¿niony jest jeden
opiekun towarzysz¹cy osobie niepe³nosprawnej
pod warunkiem uprzedniego zg³oszenia.
Pozosta³e osoby towarzysz¹ce (równie¿ osoby niepe³nosprawne nie uprawnione do korzystania
z us³ug) wnosz¹ op³atê jednorazow¹.
W przypadku gdy z us³ugi przewozowej w tej samej relacji korzystaj¹ dwie osoby niepe³nosprawne uprawnione do korzystania z us³ug, mieszkaj¹ce pod tym samym adresem pobiera siê op³atê jak
za przejazd jednej osoby.
IV. Op³aty.
1. Op³ata za przewóz jednorazowy musi byæ uregulowana bezporednio po wykonaniu przejazdu.

2. Op³ata za przejazdy okresowe w pe³nej wysokoci powinna byæ uiszczona przed ich rozpoczêciem lub w czasie wykonywania pierwszego przewozu.

1896
UCHWA£A Nr III/51/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk ródmiecie Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk  Oliwa Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk  Wrzeszcz Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  Gdañsk Nowy Port Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku oraz po³¹czenia tych
zak³adów bud¿etowych i Zak³adu Bud¿etowego Zarz¹d
Nieruchomoci Komunalnych w Gdañsku w jeden zak³ad bud¿etowy pod nazw¹ Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 19
ust. 2 pkt 2 i ust. 3, 4 i 9 ustawy z 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 122, poz. 1315, Nr 119, poz. 1251, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,
Nr 102, poz. 1116, Nr 98, poz. 1070, z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 41, poz. 363, Nr 74, poz. 676) Rada Miasta
Gdañska uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1896
§1

Z dniem 27 grudnia 2002 r. wstrzymuje siê likwidacjê
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañskródmiecie Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku,
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Oliwa Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Wrzeszcz
Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej-Gdañsk Nowy Port Zak³ad Bud¿etowy w likwidacji w Gdañsku.
§2
1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ³¹czy siê nastêpuj¹ce zak³ady bud¿etowe: Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie Zak³ad Bud¿etowy
w Gdañsku, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Oliwa Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej GdañskWrzeszcz Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Nowy Port
Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku oraz zak³ad bud¿etowy
Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych.
2. Po³¹czenie nast¹pi poprzez scalenie aktywów i pasywów ujêtych w bilansach ³¹czonych zak³adów bud¿etowych, o których mowa w ust. 1, sporz¹dzonych na
dzieñ 31 grudnia 2002 r.
3. Zak³ad bud¿etowy powsta³y w wyniku po³¹czenia zak³adów bud¿etowych, wymienionych w ust. 1 dzia³aæ
bêdzie pod nazw¹ Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych na podstawie Statutu, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Przedmiot dzia³ania zak³adu bud¿etowego Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych okrela jego
statut.
§3
W zwi¹zku z po³¹czeniem zak³adów, o których mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y dyrektorzy tych zak³adów
powinni wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1) przeprowadziæ inwentaryzacjê mienia zak³adów bud¿etowych na dzieñ poprzedzaj¹cy po³¹czenie zak³adów, zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie
z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U.
Nr 121, poz. 591 z pón. zm.),
2) zamkn¹æ ksiêgi rachunkowe na dzieñ poprzedzaj¹cy po³¹czenie zak³adów,
3) sporz¹dziæ bilans wraz za³¹cznikami wg stanu na
dzieñ poprzedzaj¹cy po³¹czenie zak³adów.
§4
1. Zak³ad bud¿etowy Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych przejmie mienie, bêd¹ce w u¿ytkowaniu ³¹czonych zak³adów bud¿etowych, o których mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y wraz z ca³oci¹ dokumentacji.
2. Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych przejmuje tak¿e wszelkie zobowi¹zania i nale¿noci wynikaj¹ce z bilansów, sporz¹dzonych na dzieñ poprzedzaj¹cy po³¹czenie zak³adów bud¿etowych, okrelonych
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y.
3. W zwi¹zku z po³¹czeniem zak³adów bud¿etowych wymienionych w § 2 ust. 1  Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych staje siê z mocy prawa na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy  pracodawc¹ we wszystkich umowach o pracê zawartych z pracownikami
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w stanie na dzieñ poprzedzaj¹cy po³¹czenie tych zak³adów.
4. Zak³ad bud¿etowy Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych otrzymuje jednorazow¹ dotacjê z bud¿etu Gminy Miasta Gdañsk (dzia³ 700, rozdzia³ 70001
§ 2410) na pierwsze wyposa¿enie w rodki obrotowe
w wysokoci 13.850.000 z³.
§5
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej zak³adu bud¿etowego Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych jest
roczny plan finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków
obrotowych i rozliczenia z bud¿etem Gminy Miasta
Gdañsk.
2. ród³ami przychodów zak³adu bud¿etowego Gdañski
Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych bêd¹:
1) wp³ywy z tytu³u najmu lokali mieszkalnych i lokali
u¿ytkowych.
2) inne op³aty (odsetki bankowe, wp³ywy za dwigi,
schrony, anteny zbiorcze, gara¿e, dzier¿awê terenów
zielonych itp.),
3) dotacje z bud¿etu Miasta.
3. Zak³ad bud¿etowy Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych mo¿e otrzymywaæ z bud¿etu dotacjê
przedmiotow¹.
4. Zak³ad bud¿etowy Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych mo¿e otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹ lub dotacjê celow¹ na dofinansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji w zakresie okrelonym w odrêbnych przepisach.
§6
1. Z dniem wstrzymania likwidacji zak³adów, o których
mowa w § 1 niniejszej uchwa³y trac¹ moc nastêpuj¹ce
uchwa³y:
1) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXIII/1060/2001
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk
Nowy Port Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku,
2) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXIII/1063/2001
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk
ródmiecie Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku,
3) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXIII/1061/2001
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk Oliwa Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku,
4) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXIII/1062/2001
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie likwidacji Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk
Nowy Port Zak³ad Bud¿etowy w Gdañsku.
2. Z dniem po³¹czenia zak³adów bud¿etowych, o których
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y:
1) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr LI/1512/2002
z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych,
2) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr LII/1605/2002
z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr LI/
1512/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego pod
nazw¹ Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych,
3) Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr LIII/1616/2002
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6)

7)
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z dnia 26 wrzenia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr LI/1512/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 11 lipca
2002 r. w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego
pod nazw¹ Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych,
zmienionej uchwa³¹ Nr LII/1605/2002 Rady Miasta
Gdañska z dnia 29 sierpnia 2002 r.,
Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXII/180/91 z dnia
24 wrzenia 1991 r. w sprawie wyboru prawno-organizacyjnej formy dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk ródmiecie,
Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXII/182/91 z dnia
24 wrzenia 1991 r. w sprawie wyboru prawno-organizacyjnej formy dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk Wrzeszcz,
Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXII/183/91 z dnia
24 wrzenia 1991 r. w sprawie wyboru prawno-organizacyjnej formy dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk Oliwa,
Uchwa³a Rady Miasta Gdañska Nr XXXII/181/91 z dnia
24 wrzenia 1991 r. w sprawie wyboru prawno-organizacyjnej formy dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk Nowy Port.
§7

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/51/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STATUT
I. Postanowienia ogólne  podstawa prawna
§1
Podstawê prawn¹ dzia³ania zak³adu bud¿etowego 
Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych zwanego dalej zak³adem, stanowi¹:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984),
2) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm.: z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,

poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; Nr 102, poz. 1116; Nr 98,
poz. 1070; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 365; Nr 41,
poz. 363; Nr 74, poz. 676),
3) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki
finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych oraz szczegó³owych zasad i terminów rocznych rozliczeñ i wp³at do bud¿etu przez zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud¿etowych. (Dz. U. Nr 122, poz. 1333),
4) niniejszy statut.
§2
Siedzib¹ zak³adu jest Miasto Gdañsk.
II. Przedmiot i zakres dzia³ania
§3
Przedmiotem dzia³ania zak³adu jest:
1) gospodarowanie i administrowanie komunalnymi
nieruchomociami zabudowanymi i niezabudowanymi. Na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci operacyjnej zak³ad przejmuje gospodarowanie i administrowanie
komunalnymi nieruchomociami zgodnie ze stanem
na dzieñ zamkniêcia ksi¹g ³¹czonych zak³adów bud¿etowych o nazwie: Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Wrzeszcz,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej GdañskOliwa, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Gdañsk-Nowy Port i Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych,
2) dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na wniosek
najemców, b¹d samodzielne inicjowanie zamian lokali z korzyci¹ dla najemców,
3) porednictwo w zamianie mieszkañ
4) dozór powierzonych nieruchomoci i maj¹tku
5) zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych na
nieruchomociach przekazanych w trwa³y zarz¹d,
6) zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomoci w nale¿ytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizacjê,
7) zapewnienie utrzymania czystoci i porz¹dku na powierzonych nieruchomociach,
8) obs³uga finansowo-ksiêgowa w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy mienia Gminy Gdañsk,
9) windykacja nale¿noci zwi¹zanych z u¿ywaniem nieruchomoci komunalnych, w tym windykacja nale¿noci po³¹czonych zak³adów bud¿etowych  Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdañsk-Oliwa GdañskNowy Port oraz Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych,
10) archiwizacja dokumentacji po³¹czonych zak³adów
bud¿etowych o nazwie: Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Wrzeszcz,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej GdañskOliwa, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Gdañsk-Nowy Port i Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych oraz archiwizacja dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina
Gdañsk by³a organem za³o¿ycielskim.
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Poz. 1896
§4

Zakres dzia³ania zak³adu obejmuje:
1) okrelanie potrzeb w zakresie bie¿¹cego utrzymania,
remontów i modernizacji nieruchomoci bêd¹cych
przedmiotem zarz¹dzania przez zak³ad;
2) opracowywanie rocznych projektów planów zadañ
objêtych przedmiotem dzia³ania zak³adu, w tym projektów planów finansowych zak³adu i jego rodków
specjalnych;
3) przygotowywanie i realizacja zadañ ujêtych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
a) formalno-prawne przygotowywanie zadañ do wykonania,
b) wybór wykonawcy,
c) zawarcie umowy,
d) nadzór nad realizacj¹ zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
e) egzekucjê postanowieñ umownych dotycz¹cych
udzielonych przez wykonawcê gwarancji;
4) prowadzenie ewidencji maj¹tkowej zarz¹dzanego
mienia;
5) zawieranie umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci
komunalnych bêd¹cych przedmiotem zarz¹dzania
przez zak³ad na zasadach okrelonych odrêbnymi
przepisami;
6) obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ w zakresie realizacji
umów najmu i dzier¿awy nieruchomoci znajduj¹cych siê w gminnym zasobie nieruchomoci, jak i lokali mieszkalnych i u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy oraz prowadzenie windykacji przeds¹dowej i
s¹dowej nale¿noci z tytu³u realizacji tych umów;
7) wspó³pracê i wspó³dzia³anie z zarz¹dcami nieruchomoci w zakresie czynnoci zwi¹zanych z naliczaniem
nale¿noci za nieruchomoci udostêpniane z zasobu;
8) wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych zarz¹dzanego mienia;
9) dozór zarz¹dzanego mienia poprzez przeciwdzia³anie
jego dewastacji;
10) archiwizowanie dokumentacji po³¹czonych zak³adów
bud¿etowych  Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Wrzeszcz, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Oliwa,
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej GdañskNowy Port i Zarz¹du Nieruchomoci Komunalnych
oraz archiwizowanie wraz z obs³ug¹ dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których
Gmina Gdañsk by³a organem za³o¿ycielskim.
III. Struktura organizacyjna
§5
1. Gdañski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych jest zak³adem bud¿etowym Miasta Gdañska.
2. Kierownikiem Gdañskiego Zarz¹du Nieruchomoci
Komunalnych jest Dyrektor zak³adu.
3. Dyrektora zak³adu powo³uje i odwo³uje Prezydent Miasta Gdañska.
§6
1. Dyrektor kieruje zak³adem na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdañska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Dyrektor dzia³a w granicach udzielonego pe³nomocnictwa:
a) zarz¹dza zak³adem i reprezentuje go na zewn¹trz;
b) dzia³aj¹c zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoæ.
3. Dyrektor mo¿e udzielaæ pe³nomocnictwa pracownikom
zak³adu w zakresie przez siebie ustalonym w granicach
udzielonego mu pe³nomocnictwa.
§7
1. Zastêpców dyrektora i g³ównego ksiêgowego powo³uje i odwo³uje dyrektor zak³adu.
2. Zakres uprawnieñ, obowi¹zków i odpowiedzialnoci
zastêpców dyrektora i pracowników komórek organizacyjnych ustala dyrektor zak³adu.
3. Struktura organizacyjn¹ zak³adu zostanie okrelona
w regulaminie zak³adu, który na wniosek dyrektora zatwierdza Prezydent Miasta Gdañska.
IV. Mienie jednostki
§8
1. Zak³ad przejmuje wszelkie mienie, w tym nieruchomoci wraz z wyposa¿eniem bêd¹ce w u¿ytkowaniu ³¹czonych zak³adów bud¿etowych o nazwie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-ródmiecie,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej GdañskWrzeszcz, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Gdañsk-Oliwa, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdañsk-Nowy Port i Zarz¹d Nieruchomoci
Komunalnych.
2. Zak³ad przejmuje tak¿e wszelkie zobowi¹zania i nale¿noci wynikaj¹ce z bilansów zamkniêcia ksi¹g rachunkowych ³¹czonych zak³adów bud¿etowych, o których
mowa w ust. 1, sporz¹dzonych na dzieñ poprzedzaj¹cy ich po³¹czenie.
V. Gospodarka finansowa
§9
1. Podstawê funkcjonowania zak³adu stanowi roczny plan
finansowy, obejmuj¹cy przychody i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoci oraz stan rodków obrotowych i
rozliczenia z bud¿etem Miasta Gdañska
2. Dzia³alnoæ zak³adu finansowana jest z dochodów w³asnych oraz dotacji bud¿etowej, której wysokoæ ustala
siê w rocznym bud¿ecie Miasta Gdañska.
3. Plan finansowy zak³adu zatwierdza dyrektor zak³adu,
dostosowuj¹c go do uchwa³y bud¿etowej Miasta Gdañska.
4. Zak³ad posiada odrêbny rachunek bankowy.
VI. Nadzór nad zak³adem
§ 10
1. Kontrolê i ocenê dzia³alnoci zak³adu oraz pracy dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Gdañska.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ zak³adu sprawuje Prezydent
Miasta Gdañska poprzez w³aciwy merytorycznie Wydzia³ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1896, 1897, 1898
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VII. Postanowienia koñcowe

§3

§ 11

Ustaliæ stawkê op³aty targowej od osób fizycznych,
prawnych jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach i innych miejscach prowadzenia handlu w wysokoci  10,00 z³ dziennie za handel prowadzony z rêki
lub samochodu.
Op³aty powy¿sze pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci za korzystanie z urz¹dzeñ targowych i op³at za us³ugi
wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.

1. Dyrektor zak³adu ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupe³nienia do postanowieñ statutu mog¹
nast¹piæ w trybie obowi¹zuj¹cym do jego uchwalenia.

1897
UCHWA£A Nr 7/II/2002
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek i op³at lokalnych w 2003 r.
oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 13, art. 13 ust. 1, art. 14,
ust. 1 i 2, art. 15, art. 18, art. 19, pkt l lit. a i d ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy w Trzebielinie uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci.
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,45 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  0,09 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. 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  13,94 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,09 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  3,29 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci.
4. Wprowadziæ wzory formularzy podatkowych jak
w za³¹czniku 1 i 2.
5. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budowle
stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Trzebielino.
§2
1. Ustaliæ roczn¹ stawkê podatku z tytu³u posiadania psów
w wysokoci  7,00 z³ od jednego psa.
2. Ustala siê termin p³atnoci podatku od posiadania psów
do 31 marca 2003 r.

§4
1. Ustaliæ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez podleg³e Radzie organy op³atê administracyjn¹:
a) w wysokoci  35,00 z³ za sporz¹dzenie testamentu.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê jednorazowo gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy przed wykonaniem czynnoci urzêdowych.
§5
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
2. Uchwa³a nie narusza uprawnieñ Wójta Gminy do stosowania indywidualnych ulg i zwolnieñ podatkowych
stosowanych na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów podatkowych
§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr 162/XLVIII/2001 Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 24 pa¿dziernika 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at lokalnych w 2002 r., zmieniona
uchwa³¹ Nr 165/XLIX/2001 z dnia 30 listopada 2001 r.
§7
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i ma zastosowanie do op³at nale¿nych po tym
dniu oraz podatków  poczynaj¹c od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Kula

1898
UCHWA£A Nr 8/II/2002
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w roku 2003, oraz wprowadzenia wzorów formularzy
podatkowych.
Na podstawie art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym w zwi¹zku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Trzebielinie uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1898, 1899
§1

Przyj¹æ cenê skupu stanowi¹c¹ podstawê obliczania
podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w 2003 r. w wysokoci 31,21 z³ za 1 q ¿yta.
§2
Wprowadziæ wzory formularzy podatkowych jak w za³¹czniku 1, 2 i 3, 4*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia i ma zastosowanie do zobowi¹zañ podatkowych pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Kula

3.

4.

1899
UCHWA£A Nr 9/II/2002
Rady Gminy w Trzebielinie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2003
rok.
Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Trzebielinie
 uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od rodków transportowych ustala siê rocznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
900,00 z³
c) powy¿ej 9 ton
1.092,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i liczby osi:
1) pojazd posiadaj¹cy dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
350,00 z³
b) nie mniej ni¿ 15 ton
500,00 z³
2) pojazd posiadaj¹cy dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton
1.100,00 z³
b) nie mniej ni¿ 15 ton
1.100,00 z³
3) pojazd posiadaj¹cy trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 21 ton
450,00 z³
*) Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê.

5.

6.

Dziennik Urzêdowy
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b) od 21 ton do 25 ton
900,00 z³
c) nie mniej ni¿ 25 ton
900,00 z³
4) pojazd posiadaj¹cy trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 21 ton
1.400,00 z³
b) od 21 ton do 25 ton
1.400,00 z³
c) nie mniej ni¿ 25 ton
1.400,00 z³
5) pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 27 ton
600,00 z³
b) od 27 ton do 31 ton
1.500,00 z³
c) nie mniej ni¿ 31 ton
1.500,00 z³
6) Pojazd posiadaj¹cy cztery osie i wiêcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 27 ton
1.000,00 z³
b) od 27 ton do 31 ton
2.200,00 z³
c) nie mniej ni¿ 31 ton
2.200,00 z³
Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
1.100,00 z³
Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
1) pojazdy posiadaj¹ce dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton
500,00 z³
b) od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton
500,00 z³
c) nie mniej ni¿ 31 ton
1.300,00 z³
2) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton
500,00 z³
b) od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton
800,00 z³
c) nie mniej ni¿ 31 ton
1.700,00 z³
3) pojazdy posiadaj¹ce trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.100,00 z³
b) nie mniej ni¿ 40 ton
1.500,00 z³
4) pojazdy trzy osiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton
1.500,00 z³
b) nie mniej ni¿ 40 ton
2.300,00 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego  620,00 z³.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton
200,00 z³
b) nie mniej ni¿ 25 ton
300,00 z³
2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton
300,00 z³
b) nie mniej ni¿ 25 ton
500,00 z³
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3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od12 ton do mniej ni¿ 28 ton
200,00 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton
550,00 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
800,00 z³
d) nie mniej ni¿ 38 ton
1.000,00 z³
4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton
300,00 z³
b) od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton
800,00 z³
c) od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton
1.150,00 z³
d) nie mniej ni¿ 38 ton
1.530,00 z³
5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton
700,00 z³
b) nie mniej ni¿ 38 ton
900,00 z³
6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton
900,00 z³
b) nie mniej ni¿ 38 ton
1.150,00 z³
7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
800,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.350,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia i ma zastosowanie do podatków nale¿nych po tym dniu poczynaj¹c od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Kula

1900

3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,00 z³ za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej.
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od gruntów:
a) od gruntów 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 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Zwania siê z podatku od nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy Suchy D¹b nieruchomoci lub ich czêci:
a) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
b) u¿ytkowane na potrzeby opieki zdrowotnej,
c) s³u¿¹ce do doprowadzania wody i oczyszczania
cieków,
d) wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe,
e) wykorzystywane na wietlice i kluby i boiska sportowe,
f) pozosta³e grunty gminne.
2. Zwalnia siê z podatku nieruchomoci zajête na cele
mieszkalne przez duchownych ró¿nych wyznañ religijnych.
§3
Uchwa³a wchodzi a ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Suchy D¹b w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 133 poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 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, Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,42 z³
za 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  14,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

1901
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 133 poz. 984) oraz art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ podatku od posiadania psów na
terenie gminy Suchy D¹b w wysokoci 30,  z³ za jednego psa rocznie.
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Poz. 1901, 1902
§2

§1

Podatek op³aca siê bez wezwania w terminie do 15
maja, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie wówczas wp³aca podatek w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
nabycia psa, na konto Urzêdu Gminy w Suchym Dêbie
lub inkasentowi.

Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych na rok 2003:
1) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3.5 tony i poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y,
2) samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y,
3) ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3.5
tony poni¿ej 12 ton, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do
uchwa³y,
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, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4
do uchwa³y,
5) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5 do uchwa³y,
6) przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6 do uchwa³y,
7) autobusy, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.

§3
Zwalnia siê z podatku od posiadania psów psy nale¿¹ce do ras nie agresywnych.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Suchym Dêbie
Nr XXIV/163/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie
podatku od posiadania psów na terenie gminy Suchy D¹b.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

1902
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na terenie gminy Suchy D¹b
na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 133, poz. 984) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
w Suchym Dêbie uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 TON DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od
do
3,5 tony
5,5 tony w³¹cznie
pow. 5,5 tony
9 ton w³¹cznie
pow. 9 ton
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
550
950
1100
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯¥ROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAKOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON

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

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1500
1500
1500
1550
Trzy osie
1550
1550
1550
1600
1600
1650
Cztery osie i wiêcej
1600
1650
1700
1900
2000

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1550
1550
1550
1600
1600
1600
1600
1650
1650
1700
1650
1700
1900
2000
2100

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 TONY PONI¯EJ 12 TON

Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od
Do
3,5 tony
5,5 tony w³¹cznie
pow. 5,5 tony
9 ton w³¹cznie
pow. 9 ton
poni¿ej 12 ton

Stawka podatku (w z³otych)
850
950
1200
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1600
1600
1650
1670
Trzy osie
1670
1670

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1600
1600
1650
1670
1670
2000
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON DO PONI¯EJ 12 TON,
Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥
PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od
7 tony
pow. 9 tony
pow. 11 ton

Stawka podatku (w z³otych)

Do
9 tony w³¹cznie
11ton w³¹cznie
Poni¿ej 12 ton

800
1000
1100
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CAKOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON,
Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥
PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
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

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
1 o
1100
1150
1200

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1100
1150
1200
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23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

2 osie
1250
1280
1300
1400
3 osie
1300
1400

1250
1280
1300
1400
1300
1400

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW, W ZALE¯NOCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA
Liczba miejsc do siedzenia
Od
Do
15 miejsc
20 miejsc w³¹cznie
20 miejsc
30 miejsc
30 miejsc
powy¿ej 30 miejsc

1903
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Suchym Dêbie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomoci
i podatek leny obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 5 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 ze zm.), art. 6a poz. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, 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 i
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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Suchy D¹b:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci  za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y,
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci  za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y,
3) wzór informacji w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik Nr 3* do niniejszej uchwa³y,
4) wzór deklaracji na podatek rolny  za³¹cznik Nr 4*
do niniejszej uchwa³y,
5) wzór informacji w sprawie podatku lenego  za³¹cznik Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
6) wzór deklaracji na podatek leny  za³¹cznik Nr 6*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê.

Stawka podatku ( w z³otych )
1000
1200
1600

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

1904
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 5 ust. 1 i art. 20
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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej:
a) wyposa¿onych w indywidualne ród³o ogrzewania ekologicznego i proekologicznego 0,29 z³,
b) od pozosta³ych 0,38 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 11,00 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej 5,17 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadze-

5)
6)
7)
8)
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Poz. 1904, 1905

nie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,46 z³,
od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,78 z³,
od budynków pozosta³ych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej 3,74 z³,
od budowli 2% ich wartoci,
od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,45 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,38 z³,
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub u¿ytkowanych na te cele od 1m2 powierzchni 0,30 z³,
d) pozosta³ych od 1m2 powierzchni 0,14 z³.
§2

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXIX/313/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
29 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹ca od dnia
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gników 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 ci¹gników 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 autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/316/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. zmieniona Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXI/
355/02 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.

1905
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
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) art. 10 ust. 1 i 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 Miejska uchwala, co nastêpuje:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czerska.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ OD 3,5 T DO PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1
3,5
powy¿ej 5,5
powy¿ej 9

2
5,5 w³¹cznie
do 9 w³¹cznie
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane do 1990 roku
3
600
734
746

wyprodukowane po 1990 roku
4
576
682
724

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1906
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

12
15
17
19
21
23
25

15
17
19
21
23
25
29

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

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

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

3
Dwie osie
1.260
1.312
1.574
1.590
Trzy osie
1.270
1.584
1.596
1.600
1.606
2.068
2.068
Cztery osie i wiêcej
1.596
2.058
2.068
2.072
2.072

4
1.344
1.364
1.628
1.658
1.280
1.596
1.606
1.606
1.732
2.080
2.100
1.628
2.090
2.100
2.236
2.236
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥
LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 I PONI¯EJ 12T
Dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
od

do

1
3,5

2
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 roku
3
734

wyprodukowane po 1990 roku
4
714

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4441 

Poz. 1906

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE
Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW
RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
pow. 40

36
40
44

40
44
pow. 44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
1.370
1.380
1.500
1.600
Trzy osie
1.700
1.710
1.732

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1.380
1.550
1.560
1.680
1.770
2.210
2.210
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALNA MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa /przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
od

do

1
7

2
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 roku
3
420

wyprodukowane po 1990 roku
4
398
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym
za równowa¿ne
3
Jedna o
410
414
420

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
420
420
510

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1905, 1906, 1907
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12
23
28
33
38

23
28
33
38
pow. 44

36
38

38
pow. 44

Dwie osie
416
420
558
772
1.044
Trzy osie
694
856

418
440
772
1.174
1.546
856
1.166
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
mniej ni¿
1
30
-

równej
lub wy¿szej
2
30

Stawka podatku (w z³otych)
wyprodukowane do 1990 roku

wyprodukowane po 1990 roku

3
1.400
1.596

4
1.390
1.576

1906

1907

UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y w sprawie ustalenia ceny
skupu 1 kwintala ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Czersk.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i terminu p³atnoci tego podatku.

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 zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 13 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) Rada Miejska 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, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) 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. Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawki podatku od ka¿dego posiadanego
psa ustala siê w kwocie 35 z³otych rocznie.

§1

§2

Traci moc uchwa³a Nr XXIX/314/01 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Czersk.

Podatek pobiera siê w po³owie stawki okrelonej w § 1,
je¿eli obowi¹zek uiszczenia podatku powsta³ w drugiej
po³owie roku.
§3

§2

Podatek p³atny jest z góry do koñca miesi¹ca marca
ka¿dego roku, wzglêdnie w ci¹gu dwóch tygodni od dnia
wejcia w posiadanie psa.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

§4
Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa.
Inkasentem podatku jest kasjer Urzêdu Miejskiego Z tytu³u poboru podatku kasjer nie bêdzie otrzymywa³ dodatkowego wynagrodzenia.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/317/01 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i terminu p³atnoci tego podatku.
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Poz. 1907, 1908, 1909

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§6

1909

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czerska.

UCHWA£A Nr II/20/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1908
UCHWA£A Nr II/19/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej oraz uchylenia uchwa³y
Nr XXIX/318/01.
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, Nr 113, poz. 984) art. 17 ust 1 i 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. z 2002 Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê miejscow¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych w miejscowociach uznanych przez Wojewodê za miejscowoci letniskowe w celach wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych, w wysokoci  1 z³
za ka¿dy dzieñ pobytu.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³at w drodze inkasa przez so³tysów, którzy otrzymuj¹ z tego tytu³u wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanych kwot.
§3
Termin p³atnoci op³aty ustala siê najpóniej na drugi
dzieñ pobytu w danej miejscowoci, za ca³y zdeklarowany okres pobytu.
§4

w sprawie ustalenia op³aty targowej.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.8 oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) i art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200 poz. 1683)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
I. Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim przy
ul. Hallera oraz we wszystkich innych miejscach w których prowadzony jest handel z zastrze¿eniem pkt II w ni¿ej podanych wysokociach:
1. Op³ata dzienna od sprzeda¿y detalicznej
a) z samochodu osobowego
19,00 z³
b) z samochodu osobowego z rozstawieniem straganu
32,00 z³
c) z samochodu dostawczego do 2 ton
25,00 z³
d) z samochodu dostawczego powy¿ej 2 ton 44,00 z³
e) od straganu sk³adanego
12,50 z³
f) od stoiska innego
32,00 z³
g) z rêki
4,00 z³
h) z przyczepki samochodu osobowego
15,00 z³
II. Ustala siê op³aty targowe na targowisku miejskim przy
ul. 21 Lutego w ni¿ej podanych wysokociach:
1. Op³ata dzienna od zwierz¹t:
a) konie 1 szt.
63,00 z³
b) byd³o 1 szt.
13,00 z³
c) trzoda chlewna 1 szt.
5,50 z³
d) inwentarz drobny 1 szt.
1,50 z³
e) prosiêta 1 szt.
2,50 z³
f) cielêta 1 szt.
5,50 z³
2. Od sprzeda¿y detalicznej op³ata dzienna wynosi:
a) z samochodu o ³adownoci do 2 ton
21,00 z³
b) z samochodu dostawczego powy¿ej 2 ton 40,00 z³
c) z przyczepki samochodu osobowego
12,50 z³
d) z przyczepy ci¹gnikowej
17,50 z³
e) z samochodu osobowego
18,50 z³
§2

W ramach promocji gminy Czersk zwalnia siê z op³aty
miejscowej w roku 2003 osoby fizyczne przebywaj¹ce
w miejscowociach, o których mowa w § 1 uchwa³y.

Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci: Franciszek
Breszka, Gerard Rymon Lipiñski, Jaros³aw Paurowski za
co otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 8% zainkasowanych kwot.

§5

§3

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§6
Uchyliæ w ca³oci uchwa³ê Nr XXIX/318/01 z dnia 29
padziernika 2001 r. w sprawie op³aty miejscowej

Uchyliæ uchwa³ê Nr XXX/343/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie op³aty targowej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.

§7

§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia 2003 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1910, 1911
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1910

1911

UCHWA£A Nr II/21/02
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 5 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wzoru formularza informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny
i podatek leny.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Tczewa.

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 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984), 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. Dz. U. 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, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681,
z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) 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
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej
uchwa³y.
§3
Okrela siê wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do niniejszej
uchwa³y.
§4
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* niniejszej uchwa³y.
§5
Okrela siê wzór formularza informacji w sprawie podatku lenego, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5* do niniejszej
uchwa³y.
§6
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek leny, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/356/02 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 28 lutego 2002 r. oraz uchwa³a Nr XXXI/
357/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2002 r.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
w 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 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.:
w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo
 Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,62 z³,
3) od powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,28 z³,
b) pozosta³ych za 1 m2 powierzchni  0,10 z³.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  16,85 z³,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  7,84 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
4) od budowli  2% ich wartoci,
5) od gruntów za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,60 z³.
§3
Obni¿a siê o 30% stawkê podatku okrelon¹ w § 1 pkt 2
niniejszej uchwa³y dla budynków gospodarczych przeznaczonych wy³¹cznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.

§9

§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.

§5
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/342/2001 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Tczewa.
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Poz. 1911, 1912, 1913, 1914

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§6

1913

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

1912
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów w miecie Tczewie.
Na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: w Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: w Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 40 z³ za ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31
stycznia ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym
terminie, to wówczas op³aca podatek w ci¹gu 1 mc-a od
daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego za dany rok nie
wp³aci³ poprzedni w³aciciel.

w sprawie wzoru formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: w Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: w Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, o którym mowa w art. 6
ust. 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do Uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomoci, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do Uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

§3
Emeryt lub rencista prowadz¹cy samodzielnie gospodarstwo domowe op³aca podatek od posiadania psów
w wysokoci 50% stawki okrelonej w § 1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXXVII/344/2001
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów w miecie
Tczewie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

1914
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: w Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z 1993 r.; zm. Dz. U. 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 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: w Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Tczewie po zaci¹gniêciu opinii Komisji Finansowo  Bud¿etowej uchwala, co
nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1914, 1915, 1916
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§1

§2

Okrela siê wzór formularza informacji o gruntach,
o którym mowa w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do Uchwa³y.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci lub ich czêci zajmowane przez gminne jednostki organizacyjne podporz¹dkowane Radzie Gminy.

§2

§3

Okrela siê wzór formularza deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do Uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/193/2001 Rady Gminy
w Koczale z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2002
rok.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

1915
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 5 i 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 ze zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,45 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, z wyj¹tkiem
budynków lub ich czêci przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmuj¹cych lokale mieszkalne oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 16,00 z³,
3) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,46 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym za 1 m2 powierzchni 8,00 z³,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,40 z³,
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 2%,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni 0,56 z³,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 3,29 z³,
c) od pozosta³ych gruntów od 1 m2 powierzchni 0,10 z³.

1916
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na
2003 r.
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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. w Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie gminy:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  jak w za³¹czniku 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  jak w za³¹czniku
Nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  jak w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdami
silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ 7 ton i poni¿ej, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  jak w za³¹czniku Nr 5 do niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdami
silnikowymi posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowi-

 4447 

Poz. 1916

t¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego  jak w za³¹czniku Nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu  jak w za³¹czniku Nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych samochody bêd¹ce w posiadaniu jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych Radzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Dla pojazdów silnikowych wyposa¿onych w katalizatory stawki podatkowe okrelone w § 1 obni¿a siê o 5%
(z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku od 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

Stawki podatku (w z³otych)
Stawka obni¿ona dla pojazdów
Stawka podstawowa
wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
515
489
927
881
1.133
1.076
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku od 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

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku ( w z³otych)
O jezdna/ osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
inne systemy zawieszenia osi
uznanym za równowa¿ne
Stawka
Stawka
obni¿ona
obni¿ona
dla pojazdów Inne systemy dla pojazdów
Stawka podstawowa wyposa¿onych zawieszenia wyposa¿onych
w katalizatory
osi
w katalizatory
lub instalacjê
lub instalacjê
gazow¹
gazow¹
Dwie osie
108
103
134
127
134
127
369
350
369
350
519
493
519
493
1.175
1.117
Trzy osie
134
127
232
220
232
220
476
452
476
452
618
587
618
587
952
904
952
904
1.480
1.406
952
904
1.480
1.406
Cztery osie i wiêcej
618
587
626
595
626
595
977
929
977
929
1.552
1.475
1.552
1.475
2.303
2.188
1.552
1.475
2.303
2.188

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1916
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zepo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

od

do

3,5

poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Stawka obni¿ona
Stawka podstawowa
dla pojazdów wyposa¿onych
w katalizatory lub instalacjê gazow¹
271
258
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.

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

nie mniej ni¿

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
Stawka
wyposa¿onych
podstawowa
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹
Dwie osie
216
206
249
237
525
500
1.326
1.260
Trzy osie
1.170
1.111
1.617
1.537

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

inne systemy osi

Stawka
podstawowa

Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

252
451
863
1.819

240
428
820
1.728

1.617
2.393

1.537
2.273

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od 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

Stawka podatku
(w z³otych)

7

poni¿ej 12

216

Stawka obni¿ona dla pojazdów
wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
206

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od 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
(w tonach)

Stawka pojazdu (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne

nie mniej ni¿

mniej ni¿
Stawka
podstawowa

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Jedna o
108
167
301
Dwie osie
198
576
798
1.079
Trzy osie
636
885

inne systemy osi jezdnej

Stawka
obni¿ona
dla pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

Stawka
podstawowa

Stawka
obni¿ona dla
pojazdów
wyposa¿onych
w katalizatory
lub instalacjê
gazow¹

103
159
285

132
301
527

126
285
501

187
547
758
1.025

290
798
1.212
1.595

276
758
1.152
1.516

604
840

885
1.202

840
1.142

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr II/9/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Stawki podatków od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿

równa lub wy¿sza

Stawka podatku
(w z³otych)

30
-

30

1.409
1.843

Stawka obni¿ona dla pojazdów
wyposa¿onych w katalizatory
lub instalacjê gazow¹
1.339
1.751

1917

§1

UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Na terenie Gminy Kocza³a w 2003 r. dzienne stawki
op³aty targowej wynosz¹:
 przy sprzeda¿y produktów rolnych i spo¿ywczych
12 z³,
 przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych 23 z³.

w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r,
Nr 142, poz. 1591z pón. zm.) oraz art. 15 i 19 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 ze zm. w Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2
Pobór op³aty targowej zapewnia Urz¹d Gminy w Koczale poprzez wyznaczonych inkasentów na podstawie
wydanych przez Wójta Gminy upowa¿nieñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1917, 1918, 1919, 1920

§3

§6

Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 30%
od zainkasowanych wp³ywów.

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

§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/195/2001 Rady Gminy
w Koczale z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek
op³aty targowej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

1919
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 84 ze zm. w Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

1918

§1

UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.

1. Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy.
2. Ustala siê podatek od posiadania psów w wysokoci:
 rocznie od ka¿dego psa 25 z³,
 rocznie od jednego psa od rencistów i emerytów
prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe 12 z³.

w sprawie stawek op³aty miejscowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 15 i 19 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 ze zm. w Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowociach gminy
Kocza³a, ustalonych rozporz¹dzeniem Wojewody S³upskiego jako miejscowoci posiadaj¹cych korzystne warunki klimatyczne i krajobrazowe za ka¿dy dzieñ pobytu
w wysokoci:
 od dzieci i m³odzie¿y do lat 15 0,80 z³,
 od pozosta³ych osób 1,60 z³.
§2
Pobór op³aty miejscowej zapewnia Urz¹d Gminy w Koczale poprzez wyznaczonych inkasentów na podstawie
wydanych przez Wójta Gminy upowa¿nieñ.
§3
Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 30%
od zainkasowanych wp³ywów.

§2
1. Pobór podatku od posiadania psów zapewnia Urz¹d
Gminy poprzez wyznaczonych inkasentów.
2. Dla inkasentów ustala siê prowizjê w wysokoci 10%
pobranej kwoty.
3. Podatek od posiadania psów p³atny jest w terminie do
dnia 31 maja 2003 r. bez wezwania.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwala Nr XXXI/197/2001 r. Rady Gminy
w Koczale z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek
podatku od posiadania psów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/196/2001 Rady Gminy
w Koczale z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie stawek
op³aty miejscowej na 2002 rok.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocza³a.

1920
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia formularzy podatkowych.
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Poz. 1920, 1921

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 9, poz. 84 ze zm. w Dz. U. 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 ze zm. z 1994 r.
Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
od nieruchomoci:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci
 jak w za³¹czniku Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci  jak
w za³¹czniku Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
rolnego:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego  jak w za³¹czniku Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
2) Deklaracja na podatek rolny  jak w za³¹czniku
Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
lenego:
l) Informacja w sprawie podatku lenego  jak w za³¹czniku Nr 5* o niniejszej uchwa³y.
2)  Deklaracja na podatek leny  jak w za³¹czniku
Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

1921
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Wprowadza siê na terenie gminy podatek od rodków
transportowych.
§2
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 ton w³¹cznie
615,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
870,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.075,2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.230, o liczbie osi  trzy
1.330,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.535, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.640,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.050,3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.330, o liczbie osi  trzy
1.435,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.585, o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.690,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.170,4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3.5 tony i poni¿ej 5,5 ton
1.025,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.230,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.435,5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.535,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.740,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.050, 
 o liczbie osi  trzy
2.150,6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.640,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie
1.810,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.150, 
 o liczbie osi  trzy
2.340,-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1921, 1922
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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
260,8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
310,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
515, o liczbie osi  dwie
770,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.025, o liczbie osi  trzy
1.330,9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszeniem, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
360,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna
565, o liczbie osi  dwie
1.140,c) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.505, o liczbie osi  trzy
1.535,10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.430,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.810, 
§3
1. Dla pojazdów, okrelonych w § 2 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych silniki ekologiczne 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 ton w³¹cznie
550, powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
800, powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.000,b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
 od 3.5 tony i poni¿ej 5,5 ton
950, od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.150, od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.350,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
200,d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

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

1.350,1.720, 

§4
Wprowadza siê na terenie gminy Liniewo zwolnienia
od podatków od rodków transportowych inne ni¿ okrelone w powo³anej ustawie o podatkach i op³atach lokalnych:
1. Zwalnia siê rodki transportowe przeznaczone do
przewozu dzieci szkolnych i do obs³ugi administracji Urzêdu Gminy Liniewo.
2. Obni¿a siê o 5% wysokoæ podatku przy jednorazowej wp³acie do 15 lutego 2003 roku.
§5
Podatek p³atny jest bez wezwania. Termin p³atnoci
pierwszej raty  do 15 lutego 2003 r. w po³owie rocznej
wysokoci, za pozosta³a nale¿noæ podatku p³atna do
15 wrzenia 2003 roku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/200/2001 Rady Gminy
w Liniewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2002 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i
ma zastosowanie do podatku nale¿nego za 2003 rok.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

1922
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Liniewo.
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. 6a, ust. 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,
z 1998 r. Nr 108, poz 681, z 2001 r. Nr 81, poz 875 oraz
z 2002 Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682), oraz 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 i Nr 200, poz 1683) Rada Gminy w Liniewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzory formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek leny i podatek od nieruchomoci, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
*) Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.
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Poz. 1922, 1923, 1924
§2

Ustala siê wzory formularzy informacji dotycz¹cych
podatku rolnego, podatku lenego i podatku od nieruchomoci, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

1923
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Liniewo oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku.
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 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, Nr 200, poz 1683), Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w wysokoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,51 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków rekreacyjnych lub ich czêci 5,78 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci (budynki gospodarcze, szopy drewniane, gara¿e wolnostoj¹ce i inne budynki) 5,62 z³.
4. Od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 3,38 z³,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych 0,15 z³.
§2
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w wysokoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
16,00 z³.
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospo*) Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miasta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³.
3. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,46 z³.
3. Od budowli 2%.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 z³.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy nie oddane w dzier¿awê, w³adanie, u¿ytkowanie oraz zarz¹d,
b) posiadane przez osoby fizyczne lokale mieszkalne nie
stanowi¹ce odrêbnych nieruchomoci, których posiadanie wynika z umowy zawartej z Gmin¹ Liniewo lub
z innego tytu³u prawnego,
c) nieruchomoci bêd¹ce w zarz¹dzie lub w³adaniu stra¿y po¿arnych, orodków kultury, zespo³ów sportowych
oraz wietlice wiejskie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/199/2001 Rady Gminy
w Liniewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Liniewo na 2002 r.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXI/156/2000 Rady Gminy w Liniewie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

1924
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków
zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
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.) i art. 12, ust. 1, pkt 7 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 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1924, 1925
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§1
Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej zwalnia siê od podatku rolnego na podstawie wniosku z³o¿onego w Urzêdzie Gminy do koñca
roku poprzedzaj¹cego rok, za który ma byæ udzielone
zwolnienie. Wniosek musi zawieraæ: numer dzia³ki od³ogowanej, jej powierzchniê, rodzaj u¿ytków oraz ich klasyfikacjê.
§2
W przypadku od³ogowania u¿ytków rolnych o powierzchni przekraczaj¹cej 20% ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego  za podstawê ustalenia u¿ytków rolnych zwolnionych z podatku rolnego
przyjmuje siê proporcjonalny udzia³ gruntów poszczególnych u¿ytków i klas bonitacji w ogólnej powierzchni gruntów od³ogowanych.
§3
U¿ytki rolne nie wykorzystywane rolniczo, a zwolnione od podatku rolnego nie mog¹ byæ przyczyn¹ rozprzestrzeniania siê chwastów.
§4
Grunty zwolnione od podatku rolnego w oparciu o niniejsz¹ uchwa³ê podlegaj¹ kontroli w okresie wegetacji
rolin. W przypadku stwierdzenia, w czasie kontroli, zachwaszczenia tych gruntów  bêd¹ stosowane kary zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§5
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XII/95/99 Rady Gminy w Liniewie z dnia 3 grudnia 1999r. w sprawie okrelenia trybu i
szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków pocz¹wszy
od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz 84 i Nr 200, poz 1683), Rada Gminy w Liniewie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokoci 25,  z³ od ka¿dego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania do dnia 31
marca roku podatkowego, a gdy podatnik naby³ psa po
tym terminie, wówczas podatek p³atny jest w ci¹gu dwóch
tygodni od daty nabycia psa. Je¿eli psa nabyto po dniu
30 czerwca roku podatkowego, podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci ustalonej w § 1 uchwa³y.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku i jego pobór prowadzi referat finansów Urzêdu Gminy. Pobór tego
podatku prowadz¹ równie¿ so³tysi poszczególnych so³ectw.
§4
Wprowadza siê dzienn¹ op³atê targow¹ od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) od 1 pojazdu lub 1 stoiska  8,-z³,
b) od 1 stoiska z prosiêtami  4,-z³.
Powy¿sze op³aty pobiera referat finansowy Urzêdu
Gminy w dniu, w którym handluj¹cy korzysta z targowiska.
§5
Za sporz¹dzenie na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie:
a) przez 1 osobê  75,-z³,
b) przez 2 lub wiêcej osób  150,-z³.
§6
Za sporz¹dzenie odpisu, wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania gminy Liniewo  za ka¿d¹
czynnoæ  100,-z³.
Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku letniskowego  rekreacyjnego  100,-z³.
§7
Za wydanie decyzji o wykreleniu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  50,-z³.
§8

1925
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy w Liniwie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz op³at lokalnych na obszarze gminy
Liniewo.
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. 14, pkt 1 i art. 19, pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia

Za czynnoci okrelone w § 5 do § 7 op³aty pobiera
Urz¹d Gminy w Liniewie w dniu z³o¿enia wniosku w w/w
sprawach.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/198/2001 Rady Gminy w Liniewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz op³at
lokalnych na obszarze gminy Liniewo na 2002 r.
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Poz. 1925
§ 11

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at nale¿nych za 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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