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1926
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanego
jako podstawê obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
(Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3,
z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137
poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875
oraz z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Nowa Wie Lêborska z kwoty 33,45 z³ za 1/q do kwoty
33,00 z³ za1/q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1927
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na
2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od nieruchomoci wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 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  14,50 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  8,06 z³,

4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,46 z³,
5) od domków letniskowych przeznaczonych na potrzeby w³asne  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³,
6) od gara¿y bêd¹cych w posiadaniu osób fizycznych 
na potrzeby w³asne od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
4,83 z³,
7) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,04 z³,
8) od budowli  ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych 2%,
9) od powierzchni gruntów:
a) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni  0,45 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
3,38 z³,
c) od pozosta³ych gruntów  od 1 m2 powierzchni 
0,09 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1928
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2003 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
a) budynki, grunty i obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹
kulturaln¹, sportow¹, ochotniczych stra¿y po¿arnych
i inne wykorzystywane przez gminne jednostki bud¿etowe,
b) budynki i grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, z wyj¹tkiem budynków mieszkalnych, gospodarczych i
gruntów oddanych w u¿ytkowanie na podstawie
umowy najmu i dzier¿awy zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
c) budowle stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
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Poz. 1928, 1929, 1930
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1929
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na obszarze gminy Nowa Wie
Lêborska na 2003 rok.
Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Roczne stawki podatku od rodków transportowych
wynosz¹:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie
653,00 z³
c) powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t
920,00 z³
d) od 12 t do poni¿ej 18 t
1.089,00 z³
e) od 18 t do poni¿ej 25 t
1.452,00 z³
f) od 25 t do poni¿ej 29 t
1.851,00 z³
g) równej lub wy¿szej ni¿ 29 t
2.124,00 z³
2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 t do 9 t w³¹cznie
920,00 z³
b) od powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t
1.089,00 z³
c) od 12 t do poni¿ej 25 t
1.089,00 z³
d) od 25 t do poni¿ej 31 t
1.452,00 z³
e) od 31 t do 36 t w³¹cznie:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne
1.500,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 1.678,00 z³
f) powy¿ej 36 t do poni¿ej 40 t:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 1.573,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 1.678,00 z³
 3 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 1.573,00 z³
 3 osie o innym systemie zawieszenia 1.492,00 z³
g) od 40 t do poni¿ej 44 t:
 3 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 1.851,00 z³
 3 osie o innym systemie zawieszenia 2.207,00 z³
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3. Od przyczep i naczep (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 t do poni¿ej 12 t
254,00 z³
b) od 12 t do poni¿ej 25 t
277,00 z³
c) od 25 t do poni¿ej 28 t
486,00 z³
d) od 28 t do poni¿ej 33 t:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 531,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 736,00 z³
e) od 33 t do 36 t w³¹cznie:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 736,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 1.118,00 z³
f) powy¿ej 36 t do poni¿ej 38 t:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 736,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 1.118,00 z³
 3 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 586,00 z³
 3 osie o innym systemie zawieszenia 1.118,00 z³
g) od 38 t do poni¿ej 44 t:
 2 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 995,00 z³
 2 osie o innym systemie zawieszenia 1.472,00 z³
 3 osie z zawieszeniem pneumatycznym lub równowa¿ne 816,00 z³
 3 osie o innym systemie zawieszenia 1.109,00 z³
4. Od autobusów o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie
600,00 z³
b) powy¿ej 15 do mniej ni¿ 30 miejsc
1.000,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.550,00 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1930
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska na 2003
rok.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1930, 1931, 1932
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§1
1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych:
a) rodki transportowe stanowi¹ce w³asnoæ gminy, za
wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2,4,6 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych,
b) rodki transportowe bêd¹ce we w³adaniu Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wykorzystywanych do akcji
ratowniczych, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1931
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wie Lêborska
na 2003 rok.
Na podstawie art. 13 i 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.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby
fizyczne posiadaj¹ce psy.
§2
Podatek wynosi rocznie:
 od drugiego i ka¿dego nastêpnego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu  39,00 z³.

2. Do poboru podatku za psy zobowi¹zuje siê so³tysów.
3. Za pobór podatku od psów so³tysowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 30% zainkasowanego podatku.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1932
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie
miejscowoci Lubowidz na 2003 rok.
Na podstawie art. 17 i art. 19 pkt 1b 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.) art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowoci Lubowidz.
§2
Ustala siê wysokoæ op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ
pobytu:
1) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y  1,10 z³.
2) od emerytów i rencistów  1,20 z³.
3) od pozosta³ych osób  1,60 z³.
§3

Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawki okrelonej w § 2, je¿eli osoba zamieszka³a na terenie gminy
wesz³a w posiadanie psa podlegaj¹cego opodatkowaniu
po 30 czerwca roku podatkowego.

1. Do poboru op³aty miejscowej zobowi¹zuje siê:
a) so³tysów,
b) kierowników orodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadz¹ce wynajem pokoi gocinnych, domków letniskowych i pól namiotowych,
d) inne osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. Za inkaso op³aty miejscowej przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 12% zainkasowanej kwoty.

§5

§4

§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
 od osób fizycznych posiadaj¹cych jednego psa.
§4

1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa podlegaj¹cego
opodatkowaniu u so³tysa danego so³ectwa, na poczcie
lub w kasie Urzêdu Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.

Poz. 1932, 1933, 1934, 1935
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2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1933
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbêdne
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Formularz dotycz¹cy podatku od nieruchomoci:
a) informacja w sprawie podatku od nieruchomoci 
za³¹cznik nr 1*,
b) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoci 
za³¹cznik nr 2*.
2. Formularz dotycz¹cy podatku rolnego:
a) informacja w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik
nr 3*,
b) deklaracja w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik
nr 4*.
3. Formularz dotycz¹cy podatku lenego:
a) informacja w sprawie podatku lenego  za³¹cznik
nr 5*,
b) deklaracja w sprawie podatku lenego  za³¹cznik
nr 6*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci w formie obwieszczeñ.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

1934
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoci, rolny i leny obowi¹zuj¹cych na terenie miasta Sopotu.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 z 2002 r. zm. 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; 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) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miasta Sopotu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy do sk³adania informacji i
deklaracji:
1) na podatek od nieruchomoci wg za³¹cznika nr 1 i 2
do niniejszej uchwa³y*,
2) na podatek rolny wg za³¹cznika nr 3 i 4 do niniejszej
uchwa³y*,
3) na podatek leny wg za³¹cznika nr 5 i 6 do niniejszej
uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1935
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984) art. 5
ust. 1 i 2, 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, zm. 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2

w sprawie okrelenia wzorów formularzy do sk³adania

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.

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

*) Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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§3

§4

Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI/430/
2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na obszarze miasta Sopotu.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/17/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI

Lp.

Stawki 2003
r.

Wyszczególnienie

1

2
2
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na potrzeby mieszkalne od 1 m
powierzchni u¿ytkowej
Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³. gospodarczej oraz
2. od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
2
od 1 m powierzchni u¿ytkowej
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³ gospod. w zakresie obrotu
3.
2
kwalifikowanym materia³em siewnym od 1m powierzchni u¿ytkowej
2
4. Od pozosta³ych budynków i gara¿y wolnostoj¹cych od 1 m powierzchni u¿ytkowej
Od budowli - od wartoci ustalonej na podst. art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
5.
podatkach i op³atach lokalnych
Od budowli s³u¿¹cych bezporednio do zaopatrywania w wodê, odprowadzania i
6. oczyszczania cieków  od wartoci ustalonej na podst. art. 4, ust. 1, pkt.3 i art. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
7.
2
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m powierzchni u¿ytkowej
2
8. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej od 1 m
Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
9.
wodnych od 1 ha powierzchni
2
10. Od gruntów pozosta³ych od 1 m powierzchni

4
0,51 z³
17,31 z³
8,06 z³
5,78 z³
2%
1%
3,46 z³
0,62 z³
3,38 z³
0,20 z³

1936

§2

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

1. Podatek mo¿e byæ p³atny w dwóch ratach: I rata do 15
lutego, II rata do 15 wrzenia.
2. Do 10-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o wejcie w posiadanie psa, proporcjonalnie do liczby miesiêcy okresu podatkowego.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu oraz okrelenia zasad ustalania poboru i terminów p³atnoci podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 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 zm. Nr 200
poz. 1683) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki podatku od posiadania
psów na obszarze miasta Sopotu, która wynosi rocznie
50,-z³ od jednego psa.

§3
1. Podatek od posiadania psów pobieraj¹ gotówk¹ inkasenci.
2. Inkasentami poboru podatku od posiadania psów bêd¹
osoby wyznaczone przez:
a) Spó³dzielnie mieszkaniowe posiadaj¹ce swoje zasoby na terenie miasta Sopotu;
b) Administratorów budynków.
§4
Inkasentom za pobór podatku nale¿y siê wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej sumy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 1936, 1937
§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§6
Traci moc Uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI /433
/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
podatku i wprowadzenia zwolnieñ z podatku od posiadania psów na terenie miasta Sopotu.
§7

4.

5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
6.

Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1937
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

7.

w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze miasta
Sopotu.

puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (art. 8,
pkt 3 ustawy powo³ywanej wy¿ej):
 od 3,5 ton a poni¿ej 12 ton
1.300,-z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (art. 8,
pkt 4 ustawy powo³ywanej wy¿ej):
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  stawki podatku okrela Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (art. 8,
pkt 5 ustawy powo³ywanej wy¿ej) z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a poni¿ej 12 ton
1.100,-z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (art. 8,
pkt 6 ustawy powo³ywanej wy¿ej) z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:
 równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton  stawki podatku okrela Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.260,-z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.590,-z³
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. 2002 r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1

Wymienione w uchwale stawki za samochody ciê¿arowe, ci¹gniki siod³owe i balastowe oraz autobusy nie
starsze ni¿ 3 lata podlegaj¹ 20% zni¿ce wartoci stawek
okrelonych w §1 niniejszej uchwa³y.

Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu (art. 8, pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych):
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
540,-z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
900,-z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
1.000,-z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu (art. 8, pkt 2 ustawy powo³ywanej
wy¿ej):
 równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton  stawki podatku okrela Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-

§4

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI/434/
2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia na
obszarze miasta Sopotu zasad ustalania, poboru i wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA POJAZDÓW
OKRELONYCH W ART. 8, PKT 2 USTAWY Z DNIA 30 PADZIERNIKA 2002 R.
(samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton)
Lp.
1

Liczba osi
i dopuszczalna masa ca³kowita
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿
2
3

Stawka podatku
4
Dwie osie

1.
2.

12 ton
13 ton

13 ton
14 ton

1.700,-z³
1.800,-z³

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1937
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3.
4.

14 ton
15 ton

15 ton

5.
6.
7.
8.
9.
10.

12 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

11.
12.
13.
14.
15.

12 ton
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

1.850,-z³
1.900,-z³
Trzy osie
1.700,-z³
1.800,-z³
1.900,-z³
2.000,-z³
2.050,-z³
2.100,-z³
Cztery osie i wiêcej
1.800,-z³
1.900,-z³
2.000,-z³
2.150,-z³
2.200,-z³
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA POJAZDÓW
OKRELONYCH W ART. 8, PKT 4 USTAWY Z DNIA 30 PADZIERNIKA 2002 R.
(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)

Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów : ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa
nie mniej ni¿
mniej ni¿
2
3
Dwie osie
12 ton
18 ton
18 ton
25 ton
25 ton
36 ton
36 ton
Trzy osie
12 ton
36 ton
36 ton

Stawka podatku
4
1.600,-z³
1.650,-z³
1.700,-z³
1.800,-z³
1.700,-z³
1.800,-z³
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/19/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA POJAZDÓW
OKRELONYCH W ART. 8, PKT 6 USTAWY Z DNIA 30 PADZIERNIKA 2002 R.
(od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ od 12 ton i powy¿ej)
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów : naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
Nie mniej ni¿
Mniej ni¿
2
3
Jedna o
12 ton
18 ton
18 ton
25 ton
25 ton
Dwie osie
12 ton
28 ton
28 ton
33 tony
33 tony
36 ton
36 ton
Trzy osie
12 ton
36 ton
36 ton

Stawka podatku
4
700,-z³
900,-z³
1.000,-z³
900,-z³
1.000,-z³
1.120,-z³
1.480,-z³
1.100,-z³
1.400,-z³
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Poz. 1938, 1939, 1940

1938
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad ustalania poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej na obszarze miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 40
ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 art. 17 i 19
pkt 1 lit.b 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 Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych
przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê na obszarze miasta Sopotu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za ka¿dy dzieñ pobytu  3 z³ 20 gr, a w celach
zdrowotnych w sanatoriach  1 z³ 60 gr za ka¿dy dzieñ
pobytu.
§2
1. Pobór op³aty miejscowej nastêpuje w drodze inkasa.
2. Do poboru op³aty miejscowej na terenie miasta Sopotu wyznacza siê Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Sopocie.
3. Inkasentowi za pobór op³aty miejscowej ustala siê
wynagrodzenie w wysokoci 20% zainkasowanej
sumy.

poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 18 i art. 19
pkt 1 lit. d 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 Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek op³aty administracyjnej
za niektóre czynnoci urzêdowe, wykonywane przez organy Gminy Miasta Sopotu, wg za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹ lub przelewem na konto Urzêdu Miasta Sopotu przed dokonaniem czynnoci administracyjnej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI/429/01
z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci
urzêdowe wykonywane przez organy miasta Sopotu.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

§4
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI/431/
2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia na
obszarze miasta Sopotu zasad ustalania, poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk

1939
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy Gminy Miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

STAWKA OP£ATY ADMINISTRACYJNEJ
ZA CZYNNOÆ URZÊDOW¥
OBOWI¥ZUJ¥C¥ NA TERENIE MIASTA SOPOTU:
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2
Sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego

Stawka
na 2003 r.
3
180,-z³

1940
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej oraz unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty na obszarze miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 19 pkt 1 a;
pkt 2; pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1940
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§3

i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.

§1

§4

Okrela siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej pobieranej na terenia miasta Sopotu okrelonych w
za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa.
2. Do poboru op³aty targowej na targowisku miejskim
wyznacza siê NON STOP sp. z o.o. z siedzib¹ w Sopocie.
3. Do poboru op³aty targowej poza targowiskiem miejskim wyznacza siê stra¿ników Stra¿y Miejskiej w Sopocie.
4. Inkasentom za pobór op³aty targowej ustala siê wynagrodzenie w wysokoci 15% zainkasowanej sumy.

Traci moc Uchwa³a Rady Miasta Sopotu Nr XXVI/432/
2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej oraz unormowania innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty w miecie Sopocie.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Sopotu
B. Gierak-Pilarczyk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/22/2002
Rady Miasta Sopotu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

STAWKI DZIENNE OP£ATY TARGOWEJ NA TERENIE MIASTA SOPOTU
Treæ
1
I. Przy sprzeda¿y ma³ych iloci warzyw, jagód, grzybów, jaj, owoców miodu itp. w³asnej produkcji
lub zbioru – pobiera siê od osoby sprzedaj¹cej od jednego stanowiska*:
a) od 1.01. do 31.03 oraz od 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
II. Przy sprzeda¿y:
1. art. rolno- spo¿ywczych, nie objêtych w poprzednim punkcie pobiera siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
2. od pozosta³ych art. pobiera siê od jednego stanowiska :
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
3. od towarów u¿ywanych oraz drobnej galanterii pobiera siê od jednego stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
4. od podrêczników szkolnych i akademickich oraz ksi¹¿ek u¿ywanych, pobiera siê od jednego
stanowiska:
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
5. od nowo wydanych nie u¿ywanych ksi¹¿ek, pobiera siê od jednego stanowiska :
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
III. Przy sprzeda¿y z pojazdu samochodowego, przyczepy o ³adownoci do 1 t, pobiera siê :
a) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
o ³adownoci od 1 t do 2,5 t pobiera siê :
a ) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10
o ³adownoci powy¿ej 2,5 t pobiera siê :
a ) od 1.01. do 31.03 oraz 1.11. do 31.12
b) od 1.04. do 31.10

*stanowisko  miejsce sprzeda¿y o powierzchni do 4 m2

Stawki na 2003 r.
(w z³)
2

4,00
4,80

10,50
11,50
22,00
25,00
8,00
11,00

2,30
2,90
20,00
22,50
32,00
37,00
44,00
50,00
61,00
68,00
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Poz. 1941, 1942, 1943

1941
UCHWA£A Nr II/5/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego w 2003 r.
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 z pón. zm.)
i art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Choczewo w 2003 r.  z og³oszonego poziomu 33.45 z³ za
kwintal Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733)
do poziomu 33,00 z³ /q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Gminy Nr XXVII/213/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia stawki w 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1942
UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego na terenie gminy
Choczewo.
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 z pón. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, spó³ek i jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1943
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku lenego na terenie gminy
Choczewo.
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 z pón. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, spó³ek i jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 1-2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1944, 1945

 4470 

1944
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Choczewo w 2003 r.
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 z pón. zm.),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z pón. zm.), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0.51 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 16.40 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8.06 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci wykorzystanych na inne cele ni¿ wymienione w p-cie 1-3 od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5.78 z³  budynki gospodarcze  3.50 z³,
5) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3.46 z³,
6) od budowli 2% od ich wartoci ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
7) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m2
powierzchni  0.62 z³,
8) od gruntów:
a) pod jeziorami,zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni)  3.38 z³,
b) pozosta³ych  0.10 z³:
 grunty letniskowe  rekreacyjne  0.30 z³,
 grunty sklasyfikowane jako drogi w gospodarstwach rolnych od 1 m2 powierzchni  0.06 z³.
§2
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki, budowle i grunty lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy (skomunalizowane) zajête na potrzeby organów administracji i samorz¹du terytorialnego, przekazane w zarz¹d w celu prowadzenia dzia³alnoci statutowej oraz dzia³alnoci kulturalnej,
2) budynki, budowle i grunty lub ich czêci zajête na
potrzeby jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych Gminy Choczewo, za wyj¹tkiem oddanych

w zarz¹d, posiadanie zale¿ne, dzier¿awê lub bezumownie osobom i jednostkom innym, w szczególnoci prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w/w nieruchomociach.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci na okres
jednego roku podatkowego osoby fizyczne, które po
raz pierwszy rozpoczê³y dzia³alnoæ us³ugowo-produkcyjn¹, pod warunkiem prowadzenia tej dzia³alnoci
przez okres minimum trzech lat.
3. Zwalnia siê od podatku w czêci dotycz¹cej budynków
gospodarczych-inwentarskich wymienionych w § 1
pkt 4  emerytów i rencistów  by³ych rolników, którzy
przekazuj¹c gospodarstwo rolne w zamian za emeryturê lub rentê trwale zaprzestali dzia³alnoci rolniczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Choczewie.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Gminy Nr XXVII/214/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. dotycz¹ca wysokoci podatku od nieruchomoci w gminie Choczewo w 2002 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1945
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów druków informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie gminy Choczewo.
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 z pón. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, spó³ek i jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
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Poz. 1945, 1946, 1947
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros

1946
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej w gminie Choczewo, terminu p³atnoci i sposobu
jej poboru.
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 z pón.zm),
art. 17 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 3, 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.) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci 1,50 z³ od osób doros³ych oraz 0,80 z³
od m³odzie¿y szkolnej  przebywaj¹cych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych,szkoleniowych lub
turystycznych w miejscowociach Choczewo, Lubiatowo,
Kopalino i Sasino z przysió³kami.
§2
Poboru op³aty dokonuje siê bez wzglêdu na porê roku.
§3
Op³aty miejscowej nie pobiera siê:
 od dzieci do lat 7.
§4
Op³atê miejscow¹ pobiera siê w drodze inkasa.
§5
1. Na inkasentów op³aty miejscowej, zobowi¹zanych do
jej poboru wyznacza siê osoby kieruj¹ce pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami
us³ugowymi, w których przebywaj¹ czasowo osoby
podlegaj¹ce op³acie oraz So³tysów So³ectw w w/w
miejscowociach.
2. Ustala siê wynagrodzenie dla inkasentów w wysokoci 10% pobranych op³at, p³atne po przed³o¿eniu rozliczenia.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Choczewie.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
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Uchwa³a Rady Gminy Nr XXVII/215/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek
op³aty miejscowej w gminie Choczewo, terminu p³atnoci i sposobu jej poboru.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1947
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy Choczewoo.
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. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.)
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Choczewie ustala stawki podatku od
rodków transportowych wed³ug za³¹czonego do uchwa³y za³¹cznika.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/11/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
Podatek od jednego rodka transportowego wynosi
rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
512,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
820,00 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1026,00 z³
d) od 12 ton
1846,00 z³
2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
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3)

4)

5)
6)

Poz. 1947, 1948 ,1949
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czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
1128,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1332,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
1846,00 z³
od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1128,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1538,00 z³
od przyczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
922,00 z³
b) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1128,00 z³
c) powy¿ej 36 ton
1436,00 z³
od naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ powy¿ej 36 ton
1436,00 z³
od pozosta³ych naczep
1128,00 z³

1948
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. , 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
art. 13 i 14 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.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz 718 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawki rocznej podatku od posiadania psa w gminie Choczewo w wysokoci 50,00 z³ za
ka¿dego psa., za w przypadku nabycia psa po 30 czerwca w kwocie 25,00 z³.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do 31 marca
lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
§3
Podatek od posiadania psów pobierany jest:
a) w drodze indywidualnej wp³aty dokonywanej bezporednio na rachunek bankowy Urzêdu Gminy,
b) w drodze inkasa.
§4
1. Inkasentami podatku od posiadania psów, zobowi¹zanych do jego poboru s¹ So³tysi So³ectw Gminy Choczewo,
2. Za pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanego podatku i p³atne jest w terminie okrelonym w odrêbnej umowie.
§5
Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa

mieszkañców gminy, którzy nie korzystaj¹ ze zwolnieñ
ustawowych dotycz¹cych niniejszego podatku.
Zwolnienie dotyczy jednego gospodarstwa domowego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§7
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Gminy Nr XXVII/218/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo
w 2002 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1949
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe
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 z pón. zm.),
art. 19 pkt 1 lit. d 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.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty administracyjne za wykonanie czynnoci urzêdowych:
1) za wydanie wypisu z wyrysem z obowi¹zuj¹cego
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Choczewo 192,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ pobiera siê:
1) w drodze inkasa przez inkasenta,
2) w drodze wp³aty na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Choczewie.
§4
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Gminy Nr XX/217/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe.
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Poz. 1949, 1950, 1951
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1950
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.

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 z pón. zm.),
art. 15 i 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 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowiskach w rozumieniu § 2 ust. 2
niniejszej uchwa³y po³o¿onych na terenie Gminy Choczewo, wg tabeli:

w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na
terenie gminy Choczewo.
L.p.
1
2
3
4

Forma sprzeda¿y
przy sprzeda¿y z rêki ,kosza, skrzynki, wózków,
wiader, z ziemi itp.
przy sprzeda¿y z ³aw i sto³ów
przy sprzeda¿y ze stoisk , straganów, tzw. szczêk
oraz przyczep do samochodów osobowych
z pojazdów samochodowych

Podstawa wymiaru

Stawka dzienna

za 1 m kw. powierzchni

3 z³

za 1 m kw. powierzchni

5 z³

od 1 sztuki

15 z³

od 1 sztuki

20 z³
§5

Objanienia pojêæ w tabeli:
1) op³ata za 1 m2  oznacza op³atê za ka¿dy rozpoczêty m2 powierzchni zajêtej na sprzeda¿,
2) op³ata dzienna  w dniu sprzeda¿y w godz. otwarcia,
3) stragan  rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urz¹dzonego punktu sprzeda¿y.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Gminy Nr XXVII/219/2001 z dnia 26 listopada 2001 r w sprawie okrelenia zasad ustalania i poboru oraz terminu p³atnoci i wysokoci stawek op³aty targowej na terenie gminy Choczewo.

§2

§6

1. Op³atê targow¹ pobiera siê na targowiskach od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y z wyj¹tkiem tych osób i jednostek, które s¹ podatnikami podatku od nieruchomoci
w zwi¹zku z nieruchomociami lub obiektami budowlanymi nie z³¹czonymi trwale z gruntem po³o¿onymi
na targowisku.
2. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwa³y s¹
wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel,
z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych
do targów, aukcji i wystaw.
§3
Op³atê targow¹ pobiera siê w drodze inkasa poprzez
wniesienie stosownej op³aty do inkasentów, którymi s¹:
osoby kieruj¹ce targowiskami, pensjonatami, domami
wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami
biwakowymi albo podobnymi obiektami wokó³ których
mo¿e byæ prowadzona sprzeda¿, so³tysi So³ectw Gminy
Choczewo.
§4
Za pobór op³aty targowej w drodze inkasa przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% od zainkasowanej kwoty, p³atne po dokonaniu rozliczenia i terminie ustalonym
w odrêbnej umowie.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Choczewie
H. Domaros

1951
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm) oraz na podstawie art. 5.1
i art. 7.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
zm. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1951, 1952, 1953

 4474 

§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci
I. Od budynków lub ich czêci:
1) od budynków mieszkalnych: 0,51 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
2) od czêci mieszkalnych budynków posiadaj¹cych
zgodnie z dokumentacj¹ budowlan¹ ³¹czone funkcje u¿ytkowe (np. mieszkalno-us³ugowych, mieszkalnych z pokojami gocinnymi): 0,51 z³ za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
3) od pozosta³ych czêci (innych ni¿ mieszkalne) budynków posiadaj¹cych zgodnie z dokumentacj¹
budowlan¹ ³¹czone funkcje u¿ytkowe (np. mieszkalno-us³ugowych, mieszkalnych z pokojami gocinnymi): 4,00 z³ za 1m2powierzchni u¿ytkowej;
4) od gara¿y wolnostoj¹cych: 4,00 z³ za 1m2;
5) od budynków pozosta³ych: 4,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
6) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych: 2,00 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
7) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym: 8,06 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
8) od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w tym:
a) od budynków orodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, budynków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych: 14,50 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) od pozosta³ych budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej: 13,50 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
II. Od gruntów:
1) pozosta³ych: 0,20 z³ za 1 m2 powierzchni;
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków: 0,62 z³ za 1 m2 powierzchni;
3) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,38 z³ za 1 m2 powierzchni.
III.Od budowli: 2% ich wartoci.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci zajête na potrzeby upowszechniania
kultury, ochrony przeciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej;
2) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIX/288/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek od nieruchomoci na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa na rok 2002.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1952
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna przyjmowanej
jako podstawê do obliczenia podatku lenego w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 18 padziernika 2002 r. w sprawie
redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. (MP. Nr 50 poz. 729) Rada Miejska W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna okrelon¹
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 padziernika 2002
r. w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej
wed³ug redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. do 60,00 z³ za 1 m3
i przyjmuje siê jako podstawê do naliczenia podatku lenego na rok podatkowy 2003 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1953
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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) oraz art. 1, 19 ust. 1 pkt b i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. i Nr 200,
poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej we W³adys³awowie pobieran¹ od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych za ka¿-
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Poz. 1953, 1954

dy dzieñ pobytu na obszarze administracyjnym miasta
W³adys³awowa:
1) 0,60 z³ od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê,
2) 0,60 z³ od emerytów i rencistów,
3) 1,20 z³ od pozosta³ych osób objêtych op³at¹ miejscow¹.
2. Osoby te powy¿sz¹ op³atê uiszcz¹  wg w³aciwych
stawek okrelonych w ust. 1  do r¹k upowa¿nionego
inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ci¹gu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta W³adys³awowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2001 r. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.
558 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 1, 13, 14, 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 Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa:
1) 42,00 z³ rocznie za ka¿dego posiadanego psa.

§2

§2

Pobieranie op³aty miejscowej w drodze inkasa dokonuj¹:
 od osób fizycznych przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, orodkach
wczasowych, campingach, polach namiotowych,
kwaterach prywatnych  kierownicy tych jednostek
lub wskazani przez nich pracownicy lub w³aciciele
nieruchomoci.
Osoby pobieraj¹ce op³atê miejscow¹ zobowi¹zuje siê
do wp³acenia zebranej op³aty do kasy lub na rachunek
Gminy w terminie do 10 ka¿dego miesi¹ca za poprzedni
miesi¹c.
Za nieodprowadzenie w terminie nale¿noci, naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.

Od posiadania psa nabytego po dniu 30 czerwca danego roku podatek wymieniony w § 1 wp³aca siê w po³owie jego wysokoci okrelonej na dany rok pod warunkiem, ¿e poprzedni posiadacz nie zap³aci³ podatku.

§3
Za pobieranie op³aty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych
z tytu³u tej op³aty.
§4
Oprócz zwolnieñ okrelonych w art. 17 ust. 2 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, dodatkowo wprowadza
siê na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
zwolnienie z op³aty miejscowej dzieci do lat 3.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/290/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty miejscowej.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1954
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591

§3
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do 31 marca 2003 r. Gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, podatek wp³aca siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od
daty jego nabycia, chyba ¿e podatek ten zosta³ zap³acony za dany rok przez poprzedniego posiadacza.
§4
Rejestracjê psów oraz obliczenie i pobór podatku od
ich posiadania prowadzi Urz¹d Miejski we W³adys³awowie.
Poza miejscowoci¹ W³adys³awowo inkasentami podatku od posiadania psów wyznacza siê so³tysów i przewodnicz¹cych samorz¹dów mieszkañców.
Za inkasowanie tego podatku inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych.
§5
Oprócz zwolnieñ okrelonych w art. 13 ust. 2 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych dodatkowo wprowadza
siê na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
ulgê:
 50% dla emerytów i rencistów za posiadanie jednego psa.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/291/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania
psów na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego za
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein
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1955

§2

UCHWA£A Nr III /14/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Traci moc Uchwa³a Nr XXXIX/292/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej
Miasta W³adys³awowa.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. Nr 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 1, 18, 19 ust. 1
pkt c i ust. 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. i
Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1956
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

§1
1. Wprowadza siê w miecie W³adys³awowie op³atê administracyjn¹ za ni¿ej okrelone czynnoci urzêdowe
Burmistrza Miasta i w³aciwych pracowników Urzêdu
Miejskiego we W³adys³awowie nie objête przepisami
o op³acie skarbowej oraz ustala siê nastêpuj¹ce stawki
op³aty administracyjnej:
1) za sporz¹dzenie testamentu  35,00 z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego  25,00 z³,
3) za sporz¹dzenie wyrysu z tego planu  25,00 z³.
2. Osoby ¿¹daj¹ce czynnoci okrelonych w ust. 1 pkt 1
uiszczaj¹ za tê czynnoæ  przed przyst¹pieniem do jej
wykonania  op³atê administracyjn¹ w kasie Urzêdu
Miejskiego.

w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 i Nr
113, poz. 984) 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 Miejska W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2003:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Dopuszczalna masa ca³kowita ( w tonach)
Od

Do

1
3,5
5,5
9,0

2
5,5
9,0
poni¿ej 12,0

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
od 1991 roku w³¹cznie
3
4
616,00-z³
600,00-z³
1.028,00-z³
1.000,00-z³
1.230,00-z³
1.200,00-z³

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Lp.

Liczba osi
dopuszczalna masa ca³kowita
nie mniej ni¿

mniej ni¿
3
Dwie osie

Stawka podatku
o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
4

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1

2

5

1.

12 ton

13 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

2.

13 ton

14 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

3.

14 ton

15 ton

1.750,00- z³

1.950,00- z³

4.

15 ton

1.800,00- z³

1.970,00- z³

1.850,00- z³

2.050,00- z³

5.

12 ton

Trzy osie
17 ton

6.

17 ton

19 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

7.

19 ton

21 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³
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Poz. 1956
8.

21 ton

23 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

9.

23 ton

25 ton

1.950,00- z³

2.050,00- z³

10.

25 ton

2.000,00- z³

2.100,00- z³

2.050,00- z³

2.160,00- z³

11.

12 ton

Cztery osie
25 ton

12.

25 ton

27 ton

2.160,00- z³

2.220,00- z³

13.

27 ton

29 ton

2.160,00- z³

2.220,00- z³

14.

29 ton

31 ton

2.160,00- z³

2.220,00- z³

15.

31 ton

2.200,00- z³

2.300,00- z³

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

Do

1
3,5
5,5
9,0

2
5,5
9,0
poni¿ej 12,0

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
od 1991 roku w³¹cznie
3
4
1.250,00 -z³
1.200,00-z³
1.350,00 -z³
1.300,00-z³
1.430,00- z³
1.380,00-z³

4. 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:

Lp.

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

Nie mniej ni¿

Stawka podatku

Mniej ni¿

3
Dwie osie

o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
4

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1

2

1.

12 ton

18 ton

1.550,00- z³

1.650,00- z³

2.

18 ton

25 ton

1.750,00- z³

1.750,00- z³

3.

25 ton

31 ton

1.800,00- z³

1.800,00- z³

4.

Powy¿ej 31 ton

1.900,00- z³

1.900,00- z³

1.950,00- z³

2.060,00- z³

2.000,00- z³

2.250,00- z³

Trzy osie
40 ton

5.

12 ton

6.

powy¿ej 40 ton

5

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Od

Do

1
7

2
Poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
od 1991 roku w³¹cznie
3
4
1.230,00-z³
1.200,00-z³
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6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton  z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy

nie mniej ni¿

mniej ni¿

2

3

1

Stawka podatku
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
4

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
5

Jedna o
1.

12 ton

18 ton

730,00- z³

800,00- z³

2.

18 ton

25 ton

850,00- z³

900,00- z³

3.

25 ton

900,00- z³

950,00- z³

900,00- z³

950,00- z³

4.

12 ton

Dwie osie
28 ton

5.

28 ton

33 ton

950,00- z³

1.000,00- z³

6.

33 ton

38 ton

1.000,00- z³

1.150,00- z³

7.

Powy¿ej 38 ton

1.050,00- z³

1.480,00- z³

1.100,00- z³

1.300,00- z³

1.150,00- z³

1.400,00- z³

Trzy osie
38 ton

8.

12 ton

9.

Powy¿ej 38 ton

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
Od

Do

1

2
Poni¿ej 30
Powy¿ej 30

30
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta W³adys³awowa.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIX/287/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1957

Stawka podatku (w z³otych)
Wyprodukowane
Wyprodukowane
do 1990 roku w³¹cznie
od 1991 roku w³¹cznie
3
4
1.430,00-z³
1.400,00-z³
1.810,00-z³
1.750,00-z³
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984) oraz art. 1, 15, 19, ust. 1 pkt a i ust. 2
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 Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na rok 2003
w okresie od 1 lipca 2003 r. do 31. sierpnia 2003 r.:
a) za stoisko o powierzchni do 10 m 2 w wysokoci
15,00 z³,
b) za ka¿dy nastêpny rozpoczêty m2 w wysokoci 1,00 z³
za 1 m2.
2. Ustala siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej na rok 2003
w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2003 r. i
od 1 wrzenia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.  5,00 z³ od
ka¿dego targuj¹cego na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa
§2

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Op³atê targow¹ w miecie W³adys³awowie pobiera siê
dziennie wed³ug stawki okrelonej w § 1 ust. 1 i ust. 2.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.

Inkasentami op³aty targowej s¹ osoby fizyczne wyznaczone przez Burmistrza Miasta.

§3
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§4

§4

Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10% kwot zainkasowanych z tytu³u tej op³aty, które wyp³acane bêdzie w terminie do dnia 5-go nastêpnego miesi¹ca.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

§5
1. Wykonanie uchwa³y oraz nadzór na przestrzeganiem
jej wykonania powierza siê Burmistrzowi Miasta.
2. Burmistrz Miasta mo¿e upowa¿niæ osoby fizyczne lub
prawne do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem
postanowieñ uchwa³y.
§6
Traci moc uchwa³a XXXIX/1289/2001 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
okrelenia stawek op³aty targowej na terenie administracyjnym miasta W³adys³awowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1958
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach
i ulicach we wsiach Gardna Wielka i Smo³dzino.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 15 i 16 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., Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej, pobieranej
na placach i ulicach w miejscowoci Gardna Wielka i
Smo³dzino w wysokoci:
1) samochody ciê¿arowe i towarowe 30 z³,
2) samochody towarowo-osobowe z przyczepami, ci¹gniki, wóz konny 30 z³,
3) samochody osobowe 30 z³,
4) handel obnony 30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Smo³dzinie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XI/44/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej na placach i ulicach we wsiach Gardna Wielka i Smo³dzino.

1959
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia ceny skupu ¿yta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.) i Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51 poz. 733),
Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Obni¿a siê w Gminie Smo³dzino redni¹ cenê skupu
¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2002 r. z kwoty 33,45 z³
za 1q do kwoty 28,00 z³ za 1 q.
2. Cena skupu ¿yta, okrelona w § 1 ust. 1 uchwa³y, s³u¿y
do obliczania podatku rolnego za 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XI/45/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny
skupu ¿yta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na
2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1960
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 13 i art. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
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lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.,
Dz. U. Nr 200, poz. 1683), Rada Gminy w Smo³dzinie
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od posiadania psów od osób fizycznych w wysokoci 7,50 z³ od jednego psa.
§2
Podatek p³atny jest w terminie do dnia 15 maja roku
podatkowego lub w ci¹gu 14 dni od dnia zaistnienia obowi¹zku podatkowego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 wyp³aca siê
jednorazowo, po rozliczeniu siê inkasenta.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XI/47/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych okresowo na terenie gminy Smo³dzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.

Traci moc uchwa³a Nr XI/46/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od
posiadania psów
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1961
UCHWA£A Nr II/20/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty miejscowej pobieranej od osób przebywaj¹cych czasowo na terenie
gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 i art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.,
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Smo³dzinie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek pobieranych od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowociach: Gardna Wielka, Czo³pino,
Kluki, Komnino, Smo³dzino, Smo³dziñski Las, Wysoka za
ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci:
 doroli  1,50 z³,
 dzieci do 15 lat  1,00 z³.
§2
1. Inkaso op³aty miejscowej powierza siê w³acicielom
pensjonatów, domów wczasowych, kierownikom
schronisk szkolnych, osobom wynajmuj¹cym kwatery.
2. Z tytu³u inkasa op³aty miejscowej inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 25% sumy brutto
wp³aconych nale¿noci.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1962
UCHWA£A Nr II/21/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ w tym
podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pon. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm., Nr 200, poz. 1683) uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w wysokoci:
I. Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,35 z³,
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,38 z³,
3) pozosta³ych: od 1 m2 powierzchni 0,08 z³.
II. Od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,40
z³,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 11,50 z³,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,00 z³,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,00 z³,
5) pozosta³ych:
 od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4,00 z³.
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Poz. 1962, 1963

III.Od budowli:
Od wartoci budowli okrelonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Budynki i grunty jednostek organizacyjnych gminy w
zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie dzia³alnoci¹ statutow¹.
2. Budynki i grunty placówek porz¹dku publicznego oraz
instytucji kultury za wyj¹tkiem lokali mieszkalnych i czêci wynajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Smo³dzino.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XI/49/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy
Smo³dzino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od ci¹gników siod³owych lub balastrowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 t do mniej ni¿ 12 t  1.400 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  1.300 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastrowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 t do 36 t w³¹cznie  1.770 z³
b) b) powy¿ej 36 t  2.290 z³
5. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)  400 z³.
6. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) do 36 t w³¹cznie  816 z³
b) powy¿ej 36 t  1.770 z³
7. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza ni¿ 30 miejsc  800 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  700 z³
b) równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc  1.500 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  1.400 z³
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pon. zm.), oraz art. 10
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
z pón. zm., Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Smo³dzinie
uchwala, co nastêpuje:

1. Podstawê do zastosowania ni¿szej stawki podatku od
rodków transportowych od samochodów wyposa¿onych w katalizator spalin lub instalacjê zasilania gazem
propan  butan stanowiæ bêdzie:
a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym
urz¹dzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane
badania techniczne (atest),
b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badañ technicznych.
2. W przypadku niewykonania przegl¹du technicznego
(atestu) na urz¹dzenia wymienione w ust. 1 w ci¹gu roku
podatkowego podatnik ma prawo op³acania podatku
od rodków transportowych wg ni¿szej stawki, je¿eli wg
stanu na pierwszy ustawowy termin p³atnoci atest taki
posiada³.

§1

§3

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  600 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  500 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie  850 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  800 z³
c) powy¿ej 9 t do 12 t  1.100 z³
z katalizatorem lub o napêdzie gazowym  900 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) od 12 t do 16 t w³¹cznie  1.250 z³
b) od powy¿ej 16 t do 20 t w³¹cznie  1.600 z³
c) od powy¿ej 20 t do 22,5 t  2.000 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 22,5 t  2.200 z³

Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb
jednostek i zak³adów bud¿etowych gminy Smo³dzino.

1963
UCHWA£A Nr II/22/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ od tego podatku.

§4
Traci moc uchwa³a Nr XI/50/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Smo³dzino oraz zwolnieñ od tego
podatku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1963, 1964, 1965
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twa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1964
UCHWA£A Nr II/28/2002
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 7 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji
w sprawie podatku lenego, podatku od nieruchomoci i podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm., Nr 200, poz. 1683)
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.,
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy w Smo³dzinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór deklaracji:
1) na podatek leny (za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y),
2) na podatek od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 2* do
uchwa³y),
3) na podatek rolny (za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y).
§2
Ustala siê wzór informacji:
1) w sprawie podatku lenego (za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y),
2) w sprawie podatku od nieruchomoci (za³¹cznik Nr 5*
do uchwa³y),
3) w sprawie podatku rolnego (za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Smo³dzino.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1965
UCHWA£A Nr 17/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci w miecie i gminie Miastko.
*) Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

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, art. 6 ust.
13 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci, obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy Miastko w wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  0,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,30 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych lub ich czêci  0,48 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  16,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,95 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt i ust. 3  7 ustawy o podatkach lokalnych.
§2
Ustala siê wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomoci  jak w za³¹cznikach
Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 97/III/2001 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
nieruchomoci w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miasta i Gminy.

Poz. 1965, 1966, 1967, 1968
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2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1966
UCHWA£A Nr 18/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczania podatku rolnego w miecie i gminie
Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 6 ust. 3 i art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), w zwi¹zku
z komunikatem Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) Rada Miasta i Gminy
Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1967
UCHWA£A Nr 19/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia redniej ceny sprzeda¿y drewna
dla celów obliczania podatku lenego w miecie i gminie Miastko.
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. 4 ust. 5 i art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 pa¿dziernika 2002 r. o podatku lenym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682), w zwi¹zku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 padziernika 2002 r.w sprawie redniej ceny sprzeda¿y drewna, obliczonej wed³ug redniej
ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze
trzy kwarta³y 2002 r. (M.P. Nr 50, poz. 729) Rada Miasta
i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê redni¹ cenê sprzeda¿y drewna jako podstawê obliczania podatku lenego na terenie Gminy Miastko w kwocie 110,- z³ za 1 m3.
§2

Ustala siê redni¹ cenê skupu ¿yta jako podstawê obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Miastko w
kwocie 28,-z³ za 1 q.

Ustala siê wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru
i poboru podatku lenego  jak w za³¹cznikach Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwa³y*.

§2

§3

Ustala siê wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru i
poboru podatku rolnego  jak w za³¹cznikach Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwa³y*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.

§3
Traci moc uchwa³a Nr 98/III/2001 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczania podatku
rolnego w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego nale¿nego za 2003 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miasta i Gminy.

§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku lenego nale¿nego za 2003 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1968
UCHWA£A Nr 20/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w miecie i gminie Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 14 ust. 1-3 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 i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
*) Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1968, 1969, 1970
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§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w miecie i gminie Miastko w wysokoci 15,- z³ od ka¿dego psa.
§2
1. Pobór podatku od posiadania psów nastêpuje w drodze inkasa przez so³tysów (teren wiejski) oraz do kasy
Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
2. Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w/w podatku
wynosi 10% zainkasowanych wp³at.
3. Podatek p³atny jest jednorazowo za ca³y rok  w terminie do 31 marca, lub w ci¹gu 14 dni od daty nabycia
psa w trakcie roku podatkowego.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 99/III/2001 Rady Miasta i Gminy
w Miastku z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od
posiadania psów w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

womira Strzelczyka, który z zainkasowanych wp³at na
bie¿¹co rozlicza siê w kasie UMiG.
3. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta ustala siê w
wysokoci 15% zrealizowanych wp³at z op³aty targowej  p³atne na koniec ka¿dego miesi¹ca.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 100/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie op³aty targowej w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§5
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1970
UCHWA£A Nr 22/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej w miecie i gminie
Miastko.

UCHWA£A Nr 21/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1d
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 i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

w sprawie op³aty targowej w miecie i gminie Miastko.

§1

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. 19 pkt 1a 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 z pón. zm.)  Rada
Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê stawki op³aty administracyjnej za niektóre
czynnoci urzêdowe, nie objête przepisami o op³acie skarbowej, jak ni¿ej:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego w trybie art. 951 k.c.  w wysokoci 130,- z³,
2) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  w wysokoci
7,- z³ za ka¿d¹ stronê tego wypisu lub wyrysu.

1969

§1
Ustala siê stawki op³aty targowej, obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i gminy Miastko w wysokoci:
1) za prowadzenie handlu z rêki, koszów, stoisk i wozów konnych  14,- z³ dziennie,
2) za prowadzenie handlu z przyczep i pojazdów samochodowych  25,- z³ dziennie,
3) za prowadzenie handlu z tzw. szczêk  15,- z³ dziennie.
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa lub
w kasie Urzêdu MiG Miastko.
2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pana S³a-

§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Miastko  przed
dokonaniem wnioskowanej czynnoci urzêdowej.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 101/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie op³at administracyjnych w miecie i gminie Miastko.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
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Poz. 1970
§5

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uchwa³a zwyczajowo podlega te¿ publikacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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