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1971
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) i art. 10 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 200 poz. 1683) oraz 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) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od rodków transportowych wynosi ³¹cznie:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie  616,80 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie  1.028,00 z³,
c) powy¿ej 9 t do poni¿ej 12 t  1.233,60 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  2.354,12 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 t i poni¿ej 12 t  1.439,20 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.819,56 z³,
b) powy¿ej 36 ton  2.354,12 z³.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  1.233,60 z³
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 ton w³¹cznie  1.439,20 z³,
b) powy¿ej 36 t  1.819,56 z³.

7. Od autobusu, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.439,20 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.819,56 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/261/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1972
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984) i art. 18, art. 19 pkt 1 lit. d ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 200
poz. 1683) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
 od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  150,00 z³,
 od sporz¹dzenia testamentu  50,00 z³,
 od innych, nie wymienionych wy¿ej  50,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/256/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.
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§3

1974

Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.

§4

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1973
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów i unormowania innych spraw dotycz¹cych tego
podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) i art. 14 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200 poz. 1683) oraz art. 13
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê podatku od posiadania psów w miecie Helu w wysokoci  42,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.
§2
Podatek p³atny w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku, a gdy podatnik naby³ psa po tym terminie, to wówczas podatek z tytu³y posiadania tego psa wp³aca siê w
ci¹gu jednego miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli w/w
podatku za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku prowadzi zak³ad bud¿etowy ZZOM w Helu.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/257/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984) i art. 5 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200 poz. 1683) oraz art. 13
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomoci wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,51 z³ od
1 m2 pow. u¿ytk.,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,78 z³ od
1 m2 pow. u¿ytk.,
3) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz czêci budynków
mieszkalnych zajêtych na prowad, zenie dzia³alnoci
gospodarczej  16,00 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,62 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
7) od powierzchni gruntów pozosta³ych  0,30 z³ od 1 m2
pow. u¿ytk.
§2
Okrela siê wzory druków:
a) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci IN 1
stanowi za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y,
b) Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoci DN  1
stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci osoby fizyczne  mieszkañców Helu, które w roku poprzedzaj¹cym
rok podatkowy ukoñczy³y lat 65 i wy¿ej, za wyj¹tkiem
osób, których nieruchomoci wykorzystywane s¹ na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie udzielania ogólnodostêpnych wiadczeñ zdrowotnych.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/258/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienni* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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ku urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

1975
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki dziennej op³aty miejscowej i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w miecie Helu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984) i art. 17 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 200 poz. 1683) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada
Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w miecie Helu  pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo w tym miecie w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych, zdrowotnych lub turystycznych za ka¿dy
dzieñ pobytu w wysokoci  1,00 z³.

Poz. 1974, 1975, 1976, 1977

1976
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów druków podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 201,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682)
oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Helu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce wzory druków podatku lenego:
1. Informacja w sprawie podatku lenego IL  1 stanowi za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Deklaracja na podatek leny DL  1 stanowi za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

§2
Op³atê miejscow¹ pobiera siê z góry za ca³y okres pobytu osoby w Helu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych, zdrowotnych lub turystycznych przy dokonaniu czynnoci meldunkowych.
§3
Do poboru op³aty miejscowej upowa¿nia siê inkasentów  osoby fizyczne  i ustala siê ich wynagrodzenie w
wysokoci 10% od pobieranych op³at.
§4

1977
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 rok.

Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/260/2001 Rady Miasta
Helu z dnia 28 listopada 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada
Gminy w Osieku uchwala, co nastêpuje:

§6

§1

Uchwa³a podlega og³oszeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
§7

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
459,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
683,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
907,00 z³

Op³ata, o której mowa w § 1, pobierana jest przez ca³y
rok kalendarzowy.
§5

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

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

Poz. 1977, 1978
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2. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.131,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.131,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o licznie osi  trzy
1.456,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.456,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.354,00 z³
3. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osie jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.243,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.243,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy
1.456,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.456,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.354,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
459,00 z³
b) od 5,5,tony i poni¿ej9 ton
683,00 z³
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
907,00 z³
5. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.120,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.400,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.456,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.680,00 z³
6. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osie jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³y pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.120,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.904,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.016,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.354,00 z³
7. Od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczan¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
280,00 z³
8. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
392,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
504,00 z³
 o liczbie osi  dwie
829,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.120,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.120,00 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna
392,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
560,00 z³
 o liczbie osi  dwie
1.344,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.680,00 z³
 o liczbie osi  trzy
1.344,00 z³
10. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
896,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.646,00 z³
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXV/166/2001 Rady Gminy w
Osieku z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na 2002 rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

1978
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatków i op³at lokalnych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 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.), art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3,art. 14 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w Osieku
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê na terenie gminy Osiek nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,45 z³
za 1 m2,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,50 z³ za 1 m2,
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Poz. 1978, 1979

 4496 

3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ za 1 m2,
4) od budowli  2% ich wartoci,
5) od pozosta³ych budynków:
a) domy letniskowe  5,78 z³ za 1 m2,
b) budynki gospod. mieszkañców sta³ych  2,81 z³
za 1 m2,
c) budynki gospodarcze letniskowe  5,78 z³ za 1 m2,
d) gara¿e  5,78 z³ za 1 m2,
6) od 1 m2 gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  0,58 z³,
b) pozosta³ych gruntów  0,10 z³,
7) od 1 ha powierzchni jezior  3,38 z³.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty s³u¿¹ce statutowej dzia³alnoci jednostek organizacyjnych gminy
Osiek, która jest finansowana z bud¿etu gminy,
2) budynki stra¿nic Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych oraz
zajête przez nie grunty znajduj¹ce siê na terenie
gminy s³u¿¹ce dzia³alnoci statutowej jednostek OSP.
3) oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê
z podatku od nieruchomoci mienie komunalne
gminy Osiek, za który obowi¹zek podatkowy ci¹¿y
na gminie,
4) budynki gospodarcze rolników, którzy przekazali
grunty na rzecz skarbu pañstwa,
5) budynki gospodarcze po³o¿one na gruntach gospodarstw rolnych nie s³u¿¹ce dzia³alnoci rolniczej.
3. Poboru podatków w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o stosowne umowy.

strzennego Gminy Osiek oraz z Miejscowego Planu Szczegó³owego Zagospodarowania Przestrzennego wsi Osiek,
w wysokoci 80,00 z³.

§2

UCHWA£A N r II/17/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 9 grudnia 2002 r.

1. Zwalnia siê z podatku 1 psa w ka¿dym gospodarstwie
domowym.
2. Z tytu³u posiadania równoczenie drugiego lub kolejnego psa za wyj¹tkiem zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy pobiera siê podatek w wysokoci 20,00 z³ rocznie.
3. Podatek od psów pobierany jest w formie inkasa przez
so³tysów lub mo¿e byæ wp³acany do kasy urzêdu gminy do dnia 30 czerwca.
4. Poboru podatku w formie inkasa dokonuj¹ so³tysi w
oparciu o umowy zawarte z Wójtem Gminy.

§6
Ustala siê op³atê miejscow¹ dla wszystkich osób przebywaj¹cych na terenie gminy w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych lub turystycznych d³u¿ej ni¿ dobê  0,80 z³
dziennie, p³atn¹ w chwili zg³aszania meldunku czasowego.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXV/163/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatków i op³at
lokalnych na 2002 rok.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

1979

w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomoci oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Rada Gminy Osiek uchwala, co nastêpuje:

§3

§1

1. Ustala siê wysokoæ stawek op³aty targowej:
1) od sprzeda¿y z samochodów towarowych, ze straganów i wozów konnych  16,00 z³ dziennie,
2) od sprzeda¿y wy³¹cznie p³odów rolnych i z rêki 
11,00 z³ dziennie.
2. Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie prowizyjne
w wysokoci 10% pobranej op³aty.

Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci po³o¿onych na terenie gminy Osiek, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y.

§4
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzenie testamentu:
 w Urzêdzie Gminy  60,00 z³,
 poza Urzêdem Gminy  80,00 z³.
Op³ata p³atna jest przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania testamentu.
§5
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wyrysu i
wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

§2
Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci po³o¿onych na terenie gminy Osiek, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 1979, 1980, 1981, 1982

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5

1980
UCHWA£A N r II/18/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku lenego oraz wzoru deklaracji na podatek leny.
Na podstawie 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 Osiek uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku lenego na terenie gminy Osiek, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1*
do uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny na terenie gminy Osiek, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y.
§3

1982
UCHWA£A Nr II/20/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach osób fizycznych oraz ustalenia wzoru deklaracji na
podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spó³ek, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych
Lasów Pañstwowych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 6a ust. 11 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. 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.) Rada Gminy w Starym
Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:

§5

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz

1981
UCHWA£A N r II/19/2002
Rady Gminy w Osieku
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego na terenie gminy Osiek, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1*
do uchwa³y.
§2

Ustala siê wzór formularza informacji o gruntach osób
fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e
jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Dzierzgoniu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny na terenie
gminy Osiek, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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1983
UCHWA£A Nr II/21/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych osób fizycznych oraz ustalenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomoci osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy
Pañstwowe.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.

oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wzór formularza informacji o lasach osób fizycznych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Dzierzgoniu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

§2
Ustala siê wzór formularza deklaracji podatkowej na
podatek od nieruchomoci osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Dzierzgoniu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1984
UCHWA£A Nr II/22/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach osób fizycznych oraz ustalenia wzoru deklaracji na
podatek leny osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spó³ek, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682)
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

1985
UCHWA£A Nr II/23/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia trybu i szczegó³owych warunków
zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tj. z 1993r. Dz. U. Nr 94 poz. 431
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym
Dzierzgoniu ustala co nastêpuje.
§1
Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
w Starym Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/23/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej:
1. Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej mog¹ dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz
nie wiêcej ni¿ 10 ha na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata w
stosunku do tych samych gruntów.
2. W celu uzyskania zwolnienia z podatku rolnego gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej w³aciciel
lub dzier¿awca gospodarstwa rolnego ma obowi¹zek:
1) z³o¿yæ wniosek o zwolnieniu z podatku rolnego przed
rozpoczêciem roku podatkowego zawieraj¹cy:
a) oznaczenie numerów dzia³ek wy³¹czonych z produkcji rolnej,
b) klasy bonitacyjne tych dzia³ek,
c) powierzchni dzia³ek wy³¹czonych z produkcji rolnej,
d) okres czasowy wy³¹czenia gruntów z produkcji
rolnej,
2) oznakowaæ grunt widocznymi palikami drewnianymi,
3) utrzymaæ w nale¿ytym stanie urz¹dzenia melioracyjne.
3. Nie uwa¿a siê za wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej u¿ytki zielone, je¿eli jest na nich dokonywany wypas zwierz¹t gospodarskich.
4. W przypadku naruszenia warunków zwolnienia w ci¹gu roku podatkowego podatnik traci zwolnienie za ten
rok.
5. O wprowadzonych zmianach w sposobie u¿ytkowania gruntów podatnik winien niezw³ocznie zawiadomiæ
pisemnie organ podatkowy.
6. Organ podatkowy ma prawo do bie¿¹cej kontroli u¿ytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

1986
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), 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.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  0,46 z³,
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b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  14,00 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni  5,00 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,29 z³,
f) od budowli  2% ich wartoci.
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób ich zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków  0,56 z³,
b) pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 
3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,20 z³.
§2
1. Obni¿a siê o 50% stawkê podatku od nieruchomoci,
od gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako u¿ytki rolne, wymienionych w § 1,
ust. 2, lit c uchwa³y, bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów
i rencistów, oraz tych samych gruntów pochodz¹cych
z zasobu Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
z wyj¹tkiem dzia³ek rekreacyjnych.
2. Obni¿a siê o 50% stawki podatku od nieruchomoci
od budynków gospodarczych wymienionych w § 1,
ust. 1, lit. e uchwa³y, bêd¹cych w³asnoci¹ emerytów i rencistów, oraz budynków gospodarczych pochodz¹cych z zasobu Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa za wyj¹tkiem budynków posadowionych
na dzia³kach rekreacyjnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§4
Traci moc uchwa³a Nr VII/49/2001 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1987
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta jako podstawy naliczania podatku rolnego na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 14 padziernika
2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za III kwarta³y
2002 (M.P. Nr 48, poz. 710) obni¿a siê z kwoty 35,64 z³ za
1 q na kwotê 33,50 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
§4
Traci moc uchwa³a Nr VII/50/01 z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia ceny ¿yta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2002 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1988
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) Rada Gminy
w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na rok 2003 obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Stary
Dzierzgoñ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
500,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
700,00 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
900,00 z³
2) Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.200,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.400,00 z³
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton
1.600,00 z³
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.000,00 z³
3) Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
700,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
800,00 z³
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
900,00 z³
4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
1.000,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
1.200,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1.700,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
2.100,00 z³
5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
600,00 z³
6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton
600,00 z³
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton
600,00 z³
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie
1.200,00 z³
d) powy¿ej 36 ton
1.500,00 z³
7. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.200,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.500,00 z³
2. Obni¿a siê stawki podatku od rodków transportowych
dla pojazdów o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7
uchwa³y:
a) o 10% dla rodków transportowych, których wiek
nie przekracza 5 lat,
b) o 10% gdy rodek transportowy jest wyposa¿ony
w katalizator spalin.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§3
Traci moc uchwa³a Nr VII/48/01 Rady Gminy Stary
Dzierzgoñ z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od rodków transportowych na 2002 rok.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1989
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia ceny drewna jako podstawy naliczania podatku lenego na 2003 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz

 4501 

Poz. 1989, 1990, 1991

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.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala,
co nastêpuje:
§1
rednia cena sprzeda¿y drewna obliczonego wed³ug
redniej ceny sprzeda¿y drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwarta³y roku 2002 okrelonej w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego (Monitor Polski Nr 50 poz. 729 z 2002 r.) wynosi 111,21 z³ za
1 m3. Ustala siê dla celów podatkowych cenê 111,21 z³
za 1 m3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Starym Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
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§4

W przypadku nabycia psa w ci¹gu roku podatek nale¿y uiciæ w ci¹gu 14 dni od daty powstania obowi¹zku
podatkowego, natomiast nabycie psa w II pó³roczu powoduje koniecznoæ uiszczenia bez wezwania po³owy podatku rocznego, w kasie Urzêdu Gminy w Starym Dzierzgoniu
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§6
Traci moc uchwa³a Nr VII/51/01 Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
podatku od posiadania psów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1990

1991

UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 9 grudnia 2002 r.

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

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania
psów, terminów p³atnoci i sposobów jego poboru w
roku 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz. 31 z 2002 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w wysokoci  od pierwszego i nastêpnego psa 25,00 z³.
§2
Nie pobiera siê podatku:
1. Z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób
niepe³nosprawnych (niewidomych, g³uchoniemych i
niedo³ê¿nych).
2. Od osób powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodzielnie
gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych po dwa psy na ka¿de
gospodarstwo.
§3
1. Obowi¹zek ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy.
2. Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania, w terminie
do dnia 30 czerwca 2003 r. w kasie Urzêdu Gminy, b¹d
na rachunek Urzêdu Gminy w Banku Spó³dzielczym w
Suszu O/Stary Dzierzgoñ.

w sprawie podatku od nieruchomoci.
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 ze zm.) art. 5 i art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200,
poz. 1680) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,07 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  13,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  2,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
§2
Zwolnieniu od podatku od nieruchomoci podlegaj¹:
1) nieruchomoci we w³adaniu:
 Gminnej Biblioteki i Gminnego Orodka Kultury,
 wietlice i kluby wiejskie wykorzystywane na potrzeby samorz¹du wiejskiego,
 nieruchomoci bêd¹ce we w³adaniu Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych,
2) nieruchomoci, których w³acicielami s¹ osoby w wieku powy¿ej 80 lat mieszkaj¹ce samotnie.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/129/01 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku
od nieruchomoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1992
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 r.
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. 1591ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30
padziernika 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê ¿yta okrelon¹ w komunikacie
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733) Do kwoty 29,-z³ za
1 q  przyjmowan¹ jako podstawê do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2003 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Poz. 1991, 1992, 1993, 1994

po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1993
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów.
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 1142, poz. 1591 ze zm.) 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. 1680) Rada Gminy uchwala:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 20 z³ od jednego psa rocznie
§2
Ustala siê stawkê podatku od jednego psa posiadanego przez emeryta lub rencistê w wysokoci 10,-z³.
§3
Podatek pobiera siê w wysokoci po³owy stawek okrelonych w § 1 i § 2, je¿eli w³aciciel wszed³ w posiadanie
psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
dnia 15 marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od dnia wejcia w posiadanie psa w kasie Urzêdu
Gminy.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/130/01 z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1994
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 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. 1680) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1994, 1995
§1

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  592,b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  701,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.125,2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.228, o liczbie osi  trzy  890,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.535, o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.381,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.432,3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577, o liczbie osi  trzy  1.330,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy  1.535, o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.688,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.124,4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  1.125,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.330,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.432,5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  512,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.637, o liczbie osi  trzy  1.739,6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.577,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie  1.717,-

7)

8)

9)

10)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.739, o liczbie osi  trzy  1.535,od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  202,od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  921,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  921, o liczbie osi  dwie  1.074,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.125, o liczbie osi trzy  816,od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  921,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.176, o liczbie osi  dwie  1.176,c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.472, o liczbie osi  trzy  1.109,od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.190,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.535,§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1995
UCHWA£A Nr III/6/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 i art. 41 ust. 1,
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) 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, zm. Dz. U. z 2002 r. poz. 1680) oraz Komunikatu
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 pa-
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Poz. 1995, 1996, 1997
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dziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów (M. P. Nr 51 poz. 733)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. dla celów podatku rolnego na
rok 2003 z kwoty 33,45 z³ do kwoty 30,00 z³ za 1 q.

6.
7.
8.

§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§3

9.

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

10.

§4

11.

Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/400/2001 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1996

12.
13.
14.

UCHWA£A Nr III/7/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.

15.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.

16.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15,art. 41 ust. 1
i art. 42 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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym wynosi:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci 0,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  12,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budynków lub ich czêci przeznaczonych na
orodki wczasowe:
a) od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 listopada do
31 grudnia roku podatkowego  8,00 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
b) od 1 maja do 31 padziernika roku podatkowego
 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
4. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym  6,64 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania

wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Od budynków letniskowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Od budynków po³o¿onych na terenach ogrodów dzia³kowych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Od pozosta³ych budynków lub ich czêci 5,78 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
1) w przypadku, gdy jedynym ród³em utrzymania jest
emerytura lub renta, wiadczenie przedemerytalne  3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Domy pomocy spo³ecznej 3,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy o podatkach.
Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,50 z³
od 1 m2 powierzchni.
Od gruntów przeznaczonych pod orodki wczasowe
lub u¿ytkowanych na te cele  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni.
Od gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub u¿ytkowanych na te cele  0,10 z³ od 1 m2
powierzchni.
Od gruntów przeznaczonych pod wysypiska odpadów  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.
Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,00 z³ od
1 ha powierzchni.
Od pozosta³ych gruntów  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) zwalnia siê mienie komunalne bêd¹ce w³asnoci¹
gminy, za który ci¹¿y obowi¹zek podatkowy na gminie.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
§5
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Chojnicach Nr XXIV/
401/2001 z dnia 29 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1997
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku lenym.
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Poz. 1997, 1998, 1999

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku lenego lasy bêd¹ce w³asnoci¹
gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§5

Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XVII/284/2000 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia mieszkañców gminy Chojnice z podatku od posiadania psów.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1998
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru.
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
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 14
pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Podatek od posiadania psów wynosi:
a) od pierwszego i kolejnego psa posiadanego przez osobê, która nie ma tytu³u ustawowego do zwolnienia z
podatku od posiadania psów  20,- z³,
b) od trzeciego i kolejnego psa utrzymywanego w celu
pilnowania gospodarstwa rolnego  20,- z³.
§2
Podatek jest p³atny z góry w terminie do 15 marca danego roku, bez wezwania do r¹k so³tysa, w kasie Urzêdu
Gminy lub za porednictwem banku na rachunek Urzêdu
Gminy.
§3
Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ w drugiej po³owie roku.
§4
Ewidencjê posiadanych psów z terenu Gminy, obejmuj¹c¹ imiê i nazwisko posiadacza psa, miejsce zamieszkania, liczbê posiadanych psów, utratê posiadania psa,
kwoty nale¿nego podatku, daty, skwoty dokonanych wp³at
podatku i odrêbnie odsetek za zw³okê prowadzi Urz¹d
Gminy.

1999
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.
Nr 200 poz. 1683), art. 6a 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,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. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych niezbêdne informacje okrelaj¹ce podstawê naliczenia podatków:
1) dla osób fizycznych wzór:
a) IN  1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
b) IR  1 Informacja w sprawie podatku rolnego,
c) IL  1 Informacja w sprawie podatku lenego,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe wzór:
a) DN  1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci,
b) DR  1 Deklaracja na podatek rolny,
c) DL  1 Deklaracja na podatek leny.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1, 2, 3,4, 5,6 do niniejszej Uchwa³y)*.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.
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§2
Wymienione w § 1 wzory formularzy stosuje siê pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

2000
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatku lenego.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cego informacjê
o lasach, sk³adanych przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku lenego na terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cego deklaracjê
na podatek leny sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku lenego na
terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2001
UCHWA£A Nr III/23/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
o zmianie uchwa³y Nr XLV/385/02 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku rolnym.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Poz. 1999, 2000, 2001, 2002

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 13e ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr
94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 200, poz. 1680) Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLV/385/02 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnieñ w podatku
rolnym wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
Zwalnia siê z podatku rolnego u¿ytki rolne dzier¿awione od Gminy Miejskiej Kwidzyn.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2002
UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), 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 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, Nr 200,
poz. 1680) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê o
gruntach sklasyfikowanych rolniczo, sk³adanych przez
osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku rolnego
na terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr
1* do niniejszej uchwa³y.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek rolny sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci
prawnej bêd¹ce podatnikami podatku rolnego na terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.
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Poz. 2002, 2003, 2004

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

2004

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2003
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 18 i 19 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 55,00 z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/344/01 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie op³aty
administracyjnej na 2002 r. oraz Uchwa³a Nr XL/353/02 z
dnia 28 lutego 2002 r. o zmianie uchwa³y Nr XXXVII/344/01
Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w
sprawie op³aty administracyjnej na 2002 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
514,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
719, 60 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
873,80 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
925,20 z³
 o liczbie osi  trzy
873,80 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.336,40 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.233,60 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.747,60 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.233,60 z³
 o liczbie osi  trzy
822,40 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy
1.542,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
1.387,80 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej
2.189,60 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 5,5 tony
925,20 z³
b) od 5,5 tony a mniejszej ni¿ 9 ton
1.233,60 z³
c) od 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
1.439,20 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
909,80 z³
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.264,40 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.264,40 z³
 o liczbie osi  trzy
1.542,00 z³
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie
976,60 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  dwie
1.727,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.727,00 z³
 o liczbie osi  trzy
2.271,90 z³
Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
205,60 z³
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
240,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna
308,40 z³
 o liczbie osi  dwie
760,70 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.028,00 z³
 o liczbie osi  trzy
925,20 z³
Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  jedna
257,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a mniejszej ni¿ 36
ton:
 o liczbie osi  jedna
308,40 z³
 o liczbie osi  dwie
1.151,40 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.521,40 z³
 o liczbie osi  trzy
1.141,10 z³
Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
668,20 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.459,80 z³
§2

1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 1999 roku lub posiadaj¹cych katalizator stawki podatku zmniejsza siê i okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 12
ton:

 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
462, 60 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
668, 20 z³
 powy¿ej 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
822, 40 z³
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony a mniejszej ni¿ 12 ton:
 od 3,5 tony a mniejszej ni¿ 5,5 tony
873,80 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 5,5 tony a mniejszej ni¿ 9 ton
1.182, 20 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 9 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
1.387, 80 z³
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton a mniejszej ni¿ 12 ton
154, 20 z³
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
616, 80 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.408, 40 z³
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/340/01
z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2005
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalania wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) art. 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Za posiadanie ka¿dego psa ustala siê stawkê podatku
w wysokoci 34,00 z³.
2. Stawka podatku o której mowa w ust. 1 ulega obni¿eniu o 50% dla emerytów i rencistów.
3. Stawka, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 ulega obni¿eniu
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o 50%, je¿eli posiadacz psa przed up³ywem terminu
p³atnoci tego podatku, przed³o¿y aktualne zawiadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wcieklinie.
4. W przypadku posiadania psa w danym roku kalendarzowym przez okres krótszy ni¿ 6 m-cy, stawka podatku, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 ulega obni¿eniu o
50%.
§2
1. Podatek od posiadanych psów p³atny jest do 30 wrzenia a w przypadku nabycia psa po tym terminie w
ci¹gu 14 dni od dnia nabycia psa.
2. Podatek od posiadanych psów p³atny bêdzie na konto
Urzêdu Miejskiego.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/343/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalania
wysokoci stawek podatku od posiadanych psów, zasad
ustalania i poboru oraz terminów p³atnoci.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2006
UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek i poboru op³aty targowej.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich:
1) przy sprzeda¿y obnonej, przy zajêciu powierzchni
do 1 m2  4,00 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  5,00 z³,
2) przy sprzeda¿y ze stanowiska o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m x 1 m, dla:
a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów
rolnych  7,00 z³,
b) pozosta³ych towarów  11, 50 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  6,00 z³,
3) przy sprzeda¿y ze sta³ego stanowiska zadaszonego
(straganu) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 2 m x 1
m, dla:

Dziennik Urzêdowy
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a) kwiatów, warzyw, owoców i pozosta³ych produktów
rolnych  9,00 z³,
b) pozosta³ych towarów  14,00 z³,
 za ka¿dy dodatkowy m2  7,00 z³,
4) przy sprzeda¿y z pojazdów bez wzglêdu na rodzaj sprzedawanego towaru:
a) z samochodu osobowego, dostawczego, platformy,
wozu konnego, przyczepy samochodowej  18,00 z³,
b) z samochodu ciê¿arowego o ³adownoci powy¿ej
3,5 tony  28,00 z³.
§2
Ustala siê dzienn¹ stawkê w wysokoci 5,50 z³ za sprzeda¿ ze stanowisk handlowych na targowisku przy ul.
H. Ko³³¹taja.
§3
Ustala siê wysokoæ dziennych stawek op³aty targowej za sprzeda¿ na targowiskach miejskich z ustawionych
w³asnych namiotów:
1) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni do 9 m2
 25,50 z³,
2) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
9 m2 do 15 m2  38,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z namiotów o powierzchni powy¿ej
15 m2  wg stawek ustalonych w § 1 uchwa³y.
§4
Maksymalna wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej okrelonej w § 1 i § 3 nie mo¿e przekroczyæ kwoty
575,86 z³.
§5
1. Op³ata targowa pobierana od emerytów i rencistów
sprzedaj¹cych wy³¹cznie owoce, kwiaty, warzywa oraz
u¿ywan¹ odzie¿ wynosi 50% stawki dziennej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie dotyczy
sta³ych stoisk zadaszonych na targowisku.
3. W przypadku sprzeda¿y z pojazdu i równoczenie z
dodatkowo wystawionego stoiska lub straganu, sprzedaj¹cy uiszcza nale¿noæ oddzielnie za pojazd oraz oddzielnie za stoisko lub stragan.
§6
1. Inkasentem bêdzie Kwidzyñski Inkubator Przedsiêbiorczoci.
2. Z tytu³u poboru op³aty targowej inkasent otrzymywaæ
bêdzie prowizjê w wysokoci 45% zainkasowanej kwoty.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXXVII/342/01 z
dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci
dziennych stawek i poboru op³aty targowej na 2002 r.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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2007
UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie zwolnieñ w podatku od
nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984), 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, Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska
w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXVII/259/2000 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 przys³uguje przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych
liczonych od daty wydania pozwolenia na u¿ytkowanie przez w³aciwy organ.
2. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,
pkt 4 i 5 jest pisemne zawiadomienie Burmistrza
Miasta Kwidzyna o zaistnieniu warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia i obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca nastêpuj¹cego po tym zg³oszeniu.
3. W § 1 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 nie
dotyczy budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ handlow¹ lub zajêtych na dzia³alnoæ handlow¹, w stosunku do których spe³nienie warunków
okrelonych w ust. 4 i 5 nast¹pi³o po dacie wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2008
UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), 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, Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy informacjê
o nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adany przez osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku
od nieruchomoci na terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Okrela siê wzór formularza zawieraj¹cy deklaracjê na
podatek od nieruchomoci sk³adany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej bêd¹ce podatnikami podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Kwidzyna stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2009
UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska
w Kwidzynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,43 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17, 31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7, 99 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.
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e) pozosta³ych  3,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w
wodê ludnoci i zbiorowego odprowadzania cieków  0,01% wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
b) pozosta³ych  2% wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2.

2) Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  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  8,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych (np. gara¿e, gospodarcze i wiaty)  5,76 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.

§2

§2

Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/341/01 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r.

Ustala siê wzór:  Informacji o nieruchomociach i
obiektach budowlanych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* oraz
wzór Deklaracji na podatek od nieruchomoci na 2003
rok stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2010
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683); 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
ze zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,00 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,27 z³ od 1 m2 powierzchni,

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2011
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2003 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683) art. 40
ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.: Nr 23, poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  616,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  925,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.233,00 z³,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.
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2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.583,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.439,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.847,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.810,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.644,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.264,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.210,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.158,00 z³,
3) od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.850,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.644,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.207,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.158,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.052,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie  2.354,00 z³
 o liczbie osi  trzy  2.314,00 z³
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.261,00 z³,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.234,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.336,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.439,00 z³,
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.539,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.642,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.683,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.806,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.744,00 z³,
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.539,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.722,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.765,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton do 40 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  dwie  1.806,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.722,00 z³,
d) powy¿ej 40 ton:
 o liczbie osi dwie  2.300,00 z³,
 o liczbie osi trzy  2.207,00 z³,
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton

i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  452,00 z³,
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  540,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  526,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  586,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  794,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  775,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  755,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.048,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.028,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.018,00 z³,
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  850,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  830,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  816,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi  jedna  1.400,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.350,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.300,00 z³,
c) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  1.800,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.750,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.700,00 z³,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.334,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.806,00 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych po 2000 roku stawki podatku zmniejsza
siê i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  555,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  831,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.108,00 z³,
2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1108,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.200,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.293,00 z³
3) 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:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton  406,00 z³,
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.200,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.625,00 z³.
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Poz. 2011, 2012, 2013

2. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyposa¿onych w katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  554,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  831,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  1.108,00 z³,
2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do stosowania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.108,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.200,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.293,00 z³,
3) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.200,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.625,00 z³.

równych ratach: do 15 lutego i do 15 sierpnia roku
podatkowego.
2. Zg³oszenie  w formie owiadczenia o posiadaniu psa
 nale¿y z³o¿yæ organowi podatkowemu w ci¹gu czternastu dni od dnia wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych powstanie obowi¹zku.
3. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
§3
1. Rada Miejska wyznacza Agencjê Wspierania Przedsiêbiorczoci w Starogardzie Gdañskim na inkasenta w
zakresie poboru oraz wp³aty inkasa na rachunek Urzêdu Miejskiego.
2. Za czynnoci wymienione w ust. 1 inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 20% pobranego
podatku.

§3

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§4

§5

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2012

2013

UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty targowej.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.); 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 ze
zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.); Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci  40 z³ od jednego psa.
§2
1. Podatek, o którym mowa w § 1, p³atny jest w dwóch
Przy sprzeda¿y
1.

2.

3.

Ze stanowiska o wym. 2,5m x 2,5m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
Ze stanowiska o wym. 3,0m x 2,5m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
Ze stanowiska o wym. 4,0m x 3,0m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84) art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984) art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718)  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na targowisku przy al. Niepodleg³oci 2 w Starogardzie Gdañskim.
Wtorek, pi¹tek
i sobota

Pozosta³e dni

8.50 z³
7,50 z³

5,50 z³
4,50 z³

9,50 z³
8,50 z³

6,50 z³
5,50 z³

14 z³
13 z³

10 z³
9 z³
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2

4.

5.

6.
7.
8.

Za ka¿dy kolejny rozpoczêty 1m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
Ze sto³ów i wiat
2
1) sto³y niezadaszone o powierzchni do 1 m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
2
2) sto³y niezadaszone o powierzchni 2 m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
2
Ze stanowisk nieoznaczonych o pow. do 5 m
a) artyku³y przemys³owe
b) warzywa, owoce, kwiaty, artyku³y spo¿ywcze
Sprzeda¿ obnona
Z rêki, koszyka, wiadra
Dzia³alnoæ w zakresie ma³ej gastronomii
2
1) do 5 m
2
2) powy¿ej 5 m

2 z³
2 z³

1 z³
1 z³

4 z³
3 z³

3 z³
2 z³

13 z³
9 z³

4 z³
3 z³

7 z³
6 z³

6 z³
5 z³

3 z³

2 z³

14 z³
25 z³

14z³
25 z³

§2
Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na targowisku zwierzêcym przy ul. Zielonej w Starogardzie Gdañskim.
Przy sprzeda¿y
1.
2.
3.
4.

Wtorek, pi¹tek

Z samochodu o DMC (dopuszczalnej masie ca³kowitej) do 1600 kg
Z samochodu osobowego z przyczep¹ o ³ad. do 750 kg, z furmanki, z ci¹gnika
z przyczep¹ o ³ad. do 750 kg, oraz z samochodu o DMC do 3,5 t.
Z samochodu o DMC powy¿ej 3,5 t. oraz z ci¹gnika z przyczep¹ o ³ad. powy¿ej 750 kg
Dzia³alnoæ w zakresie ma³ej gastronomii

10 z³
15 z³
21 z³
14 z³

§3

2014

1. Op³atê targow¹ w drodze inkasa na targowiskach miejskich okrelonych w § 1 i § 2 pobiera Agencja Wspierania Przedsiêbiorczoci w Starogardzie Gdañskim.
2. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
45% pobieranego inkasa.

UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.

§4

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXIV/357/2001 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w
sprawie zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych.

1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty targowej na innych
targowiskach ni¿ targowiska po³o¿one przy al. Niepodleg³oci 2 oraz ul. Zielonej:
1) sprzeda¿ warzyw, owoców, kwiatów i artyku³ów spo¿ywczych  13 z³,- dziennie,
2) ma³a gastronomia z przyczepy  14,- z³,- dziennie,
3) sprzeda¿ artyku³ów przemys³owych  15 z³,- dziennie.
2. W przypadku handlu wiêcej ni¿ jednym asortymentem
wyszczególnionym w ust. 1 zastosowana bêdzie stawka dla artyku³u podlegaj¹cego wy¿szej op³acie.
3. Op³atê targow¹ w drodze inkasa pobiera Piotr Arendt.
4. Inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci
20% pobranego inkasa.
5. Upowa¿nia siê funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej do kontroli wniesionych op³at.

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 ze zm.: Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 z 2002 r.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

§5

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogard Gdañski.
§6

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

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

§1
W uchwale Nr XXXIV/357/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
zwolnieñ w podatkach i op³atach lokalnych wprowadza
siê zapis: w tytule dodaje siê na 2002 rok.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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2015

2016

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³aty administracyjnej na 2003 rok.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/174/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. o op³acie
prolongacyjnej.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.: Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.); 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 ze
zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wysokoæ stawki op³aty administracyjnej
za:
1) wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od ka¿dej
pe³nej strony formatu A4 (przy czym zaczêt¹ stronê
uwa¿a siê za pe³n¹) dla celów budownictwa innego
ni¿ mieszkaniowego:
a) jednobarwnych  45,00 z³;
b) kolorowych  80,00 z³,
2) wydanie przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego bezterminowego zezwolenia na utrzymywanie jednego psa rasy uznanej za agresywn¹, zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleñ na utrzymywanie psa
takiej rasy (Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1051)  w
wysokoci 180,00 z³.
2. Op³atê administracyjn¹ nale¿y uiciæ przed dokonaniem
czynnoci okrelonych w ust. 1.
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty administracyjnej w drodze
inkasa, które wykonywaæ bêd¹ pracownicy Wydzia³u
Finansowego Urzêdu Miejskiego: Celestyna Abramczyk
i Ingrid Grabowska.
4. Do inkasentów nale¿y pobór op³aty administracyjnej
i jej wp³ata do kasy Urzêdu Miejskiego
5. Za czynnoci wymienione w ust. 3 i 4 inkasentom przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 1% pobranego
inkasa.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województw Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

Na podstawie art. 57 § 2 i 7 w zwi¹zku z art. 56 § 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.: Nr 160,
poz. 1083,zm. wyn. M.P. Nr 28 poz. 394, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11 poz. 95,zm wyn. M.P. Nr 28
poz. 434, z 2000 r. zm. wyn. M.P. r 24, poz. 509, Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
1315,z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 125, poz. 1368, zm. wyn. M.P. Nr 27, poz. 446,
Nr 110, poz. 1189, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153,
poz. 1271), 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 ze zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XV/174/99 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. o op³acie prolongacyjnej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u: roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków oraz zaleg³oci podatkowych stanowi¹cych
dochód bud¿etu gminy.
2) Skrela siê § 5.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2017
UCHWA£A Nr III/21/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy: informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Na podstawie 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 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. 87 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680); art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
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(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór Informacji o gruntach dla osób fizycznych stanowi¹cy Za³¹cznik nr 1* do uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór Deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa 
stanowi¹cy Za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2018
UCHWA£A Nr III/22/2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy: informacji
o lasach i deklaracji na podatek leny.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682); art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1, 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 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór Informacji o lasach dla osób fizycznych stanowi¹cy Za³¹cznik nr 1* do uchwa³y.
§2
Okrela siê wzór Deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek, nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa 
stanowi¹cy Za³¹cznik nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Poz. 2017, 2018, 2019, 2020
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

2019
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania
psów, terminu p³atnoci i sposobu poboru podatku na
terenie gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984 oraz art. 13,14 pkt 1-4 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) po zaopiniowaniu przez Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie gminy Tczew w wysokoci 30.00 z³otych
rocznie od jednego psa.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez wezwania do dnia 15 marca 2003 roku, lub w ci¹gu jednego
miesi¹ca od dnia nabycia psa, je¿eli podatku od niego za
dany rok nie wp³aci³ poprzedni w³aciciel.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczenia i pobór podatku od
ich posiadania prowadz¹ so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹
podatek bez wezwania w terminie okrelonym w § 2 lub
na konto Urzêdu Gminy Tczew.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr XXIX/316/
2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od posiadania psów, terminu p³atnoci i sposobu poboru podatku na terenie gminy Tczew
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2020
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnie-

 4517 

Poz. 2020, 2021
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nia od podatku rolnego u¿ytków rolnych gruntów gospodarstw rolnych.

warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 9 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) po uzyskaniu opinii Komisji
Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew
uchwala, co nastêpuje:

§7

§1
1. Celem uzyskania ulgi w podatku rolnym podatnik powinien:
1) z³o¿yæ wniosek o przyznanie ulgi z tytu³u zaprzestania produkcji rolnej na u¿ytkach rolnych gospodarstw rolnych przed rozpoczêciem roku podatkowego, z zastrze¿eniem ust. 2
2) wniosek powinien zawieraæ:
a) numery dzia³ek i klasy gruntów wy³¹czonych z produkcji,
b) powierzchniê dzia³ek wy³¹czonych z produkcji,
c) okres wy³¹czenia gruntów z produkcji,
d) owiadczenie, ¿e u¿ytki rolne gospodarstw rolnych wy³¹czone z produkcji nie przekraczaj¹ 20%
powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego,
e) je¿eli wy³¹czeniu podlega czêæ u¿ytków rolnych
do wniosku nale¿y do³¹czyæ wyrys  mapkê.
2. W roku 2003 podatnicy mog¹ sk³adaæ wnioski, o których mowa w ust. 1 do dnia 15 marca.
§2
1. Wprowadza siê zasady utrzymania u¿ytków rolnych
gospodarstw rolnych wy³¹czonych z produkcji rolnej:
1) grunty winny byæ tak utrzymane by nie by³y siedliskiem chwastów uci¹¿liwych,
2) na u¿ytkach zielonych nie wolno dokonywaæ koszenia traw ani wypasaæ byd³a,
3) w sadach nie mo¿e byæ dokonywany zbiór owoców
i ich sprzeda¿.
§3
W przypadku naruszenia warunków wyszczególnionych w § 2 nast¹pi cofniêcie ulgi.
§4
O wprowadzonych zmianach w sposobie u¿ytkowania gruntów rolnik winien niezw³ocznie zawiadomiæ organ podatkowy.
§5
Zobowi¹zuje siê Komisjê Roln¹ do bie¿¹cej kontroli
u¿ytków rolnych gospodarstw rolnych wy³¹czonych z produkcji rolnej. Kontroli dokonuje siê w obecnoci w³aciciela gospodarstwa rolnego lub wyznaczonego przez niego pe³nomocnika.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XIX/185/96 Rady Gminy Tczew
z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i szczegó³owych

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

2021
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. 1, 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 i Nr 200, poz. 1683) po
uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê na terenie gminy Tczew wysokoæ stawek
podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,48 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych  15,50 z³
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie  8, 06 z³ dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci  3,46 z³ zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4, 50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci  0,55 z³
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne  3,38 z³
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych,  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê na terenie gminy Tczew od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty zajête na potrze-
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by ochrony przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem oddanych
w posiadanie w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
2) wietlice wiejskie oraz zajête pod nimi grunty na potrzeby spo³ecznoci lokalnej z wyj¹tkiem oddanych w
posiadanie w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
3) budowle i grunty pod budowlami s³u¿¹cymi do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz budynki lub
ich czêci oraz grunty pod nimi bezporednio zwi¹zane z procesem poboru i uzdatniania wody.
4) budynki i budowle s³u¿¹ce do przechowywania sprzêtu rolniczego wykorzystywanego do wykonywania
us³ug rolniczych w ramach dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanych z uprawami rolnymi.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr XXIX/315/
2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie uregulowañ dotycz¹cych podatków i op³at oraz
uchwa³a Rady Gminy Tczew Nr XXX/331/2001 z dnia
19 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy
Tczew z dnia 26 listopada 2001 r. Nr XXIX/315/2001
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie uregulowañ dotycz¹cych podatków i op³at.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2. Op³ata administracyjna okrelona w ust. 1 pkt 1-3 nie
dotyczy spraw zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym.
3. Op³atê administracyjn¹ nale¿y uiciæ przed dokonaniem
czynnoci okrelonych w ust. 1 pkt 1-3,na konto Urzêdu Gminy Tczew.
§2
1. Ustala siê stawki dziennej op³aty targowej za handel:
1) z samochodu ciê¿arowego  40,00 z³,
2) z samochodu osobowego dostawczego  35,00 z³
lub przyczepy kempingowej,
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu, 
30,00 z³,
4) z wozu konnego, ci¹gnika itp.  25,00 z³,
5) z kosza, rêki  10,00 z³.
2. Op³atê okrelon¹ w ust. 1 pkt 1-5 uiszcza siê na konto
Urzêdu Gminy Tczew nie póniej ni¿ w dniu sprzeda¿y,
przed jej rozpoczêciem.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/315/2001 Rady Gminy
Tczew z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie uregulowañ dotycz¹cych podatków i op³at oraz
uchwa³a Nr XXX/331/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Tczew z dnia 26 listopada
2001 r. Nr XXIX/315/2001 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz w sprawie uregulowañ dotycz¹cych podatków i op³at.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2022
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.

2023

w sprawie okrelenia wysokoci stawek dotycz¹cych
op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe oraz w sprawie okrelenia op³aty targowej.

UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 i art. 19 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) po uzyskaniu
opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych w gminie Tczew na 2003 r.

§1
1. Wprowadza siê na terenie gminy op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe oraz okrela
ich wysokoæ:
1) za uzgodnienie wjazdu na nieruchomoæ z drogi
gminnej  46,00 z³,
2) za uzgodnienie przy³¹cza do wodoci¹gu i kanalizacji
gminy  155,00 z³,
3) za inne uzgodnienia dotycz¹ce kolizji inwestycyjnych
 62,00 z³ z nieruchomociami lub urz¹dzeniami bêd¹cymi w³asnoci¹ komunaln¹.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
pz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 10 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Tczew  po zasiêgniêciu opinii wszystkich Komisji uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 412 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 566 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 721 z³.

Poz. 2023
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2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie 886 z³,
 o liczbie osi  trzy 824 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy 1.339 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.236 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.545 z³.
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.339 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.030 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy 1.648 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 1.442 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.188 z³.
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 721 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 927 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.133 z³.
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.236 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.442 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.545 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.751 z³.
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.236 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.728 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.728 z³,
 o liczbie osi  trzy 2.273 z³.
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton 412 z³.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna 721 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 824 z³,
 o liczbie osi  dwie 927 z³,
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c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.030 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.133 z³.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna 824 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 927 z³,
 o liczbie osi  dwie 1.151 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.516 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.236 z³.
10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc 690 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.534 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 2000 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 462 z³,
 powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 616 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 771 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 771 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 977 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.183 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton 462 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 720 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.594 z³.
2. Dla pojazdów, okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i
okrela w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 362 z³,
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 516 z³,
 powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 671 z³,
b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 621 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 827 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.033 z³,
c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
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 od 7 ton i poni¿ej 12 ton 312 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc 590 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.434 z³.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/317/2001 Rady Gminy w
Tczewie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
w Gminie Tczew oraz Uchwa³a Nr XXX/326/2001 Rady
Gminy w Tczewie z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr XXIX/317/2001 Rady Gminy w Tczewie z dnia
26 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych w Gminie
Tczew.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2024
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy Tczew
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomoci, w podatku rolnym oraz w podatku lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i 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, 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 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) po uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

2) formularz deklaracji na podatek rolny na dany rok
podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
3. Okrela siê wzory formularzy w podatku lenym:
1) formularz informacji o lasach stanowi¹cy za³¹cznik
nr 5* do uchwa³y,
2) formularz deklaracji na podatek leny na dany rok
podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

2025
UCHWA£A Nr III/15/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2003 rok
w Gminie Miejskiej Czarna Woda
Na podstawie art. 5,art. 7 ust. 3,art. 14, art. 18, 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, zm.
Nr 200 poz. 1683) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) art. 29
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 zm. z 1999 r.
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154
poz. 1804; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112)
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1

1. Okrela siê wzory formularzy w podatku od nieruchomoci:
1) formularz informacji o nieruchomociach i obiektach
budowlanych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) formularz deklaracji na podatek od nieruchomoci
na dany rok podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*
do uchwa³y.
2. Okrela siê wzory formularzy w podatku rolnym:
1) formularz informacji o gruntach stanowi¹cy za³¹cznik nr 3* do uchwa³y,

1. Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni  0,53 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 2,90 z³,
c) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,30 z³,
d) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,15 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
0,32 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  15,30 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

* Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

§1
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³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
6,27 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³,
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
5,30 z³,
f) gara¿y wolnostoj¹cych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,50 z³,
g) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  2,
90 z³,
3) od budowli  2% ich wartoci.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki lub ich czêci oraz grunty  s³u¿¹ce dzia³alnoci, która jest finansowana z bud¿etu miasta, tj.
nieruchomoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ stra¿y po¿arnej, stadionu i biblioteki,
2) grunty zajête pod drogi na terenie gospodarstw rolnych, za wyj¹tkiem dróg zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.
§2
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania ka¿dego psa
w wysokoci  10,-z³.
2. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów osoby w
wieku powy¿ej 60 lat, prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Podatek od posiadania psów podatnik zobowi¹zany jest
wp³acaæ bez wezwania w terminie do 31 marca roku
podatkowego 2003 do kasy Urzêdu Miasta, na rachunek bankowy Urzêdu Miasta BIG BG SA Starogard Nr
76116022020000000061951687, w Urzêdzie Pocztowym lub do rêki osobie upowa¿nionej w miejscu obowi¹zkowego szczepienia psów, a gdy podatnik naby³
psa po tym terminie jest zobowi¹zany wp³aciæ podatek w terminie 14 dni od daty nabycia psa, je¿eli podatku od niego nie zap³aci³ poprzedni posiadacz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683), art. 6
a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zm.: Dz. U. 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), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 pa¿dziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1* do uchwa³y,
2) Deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowiacej Za³¹cznik nr 2* do uchwa³y,
3) Informacji w sprawie podatk u rolnego stanowi¹cej
Za³¹cznik nr 3* do uchwa³y,
4) Deklaracji na podatek rolny stanowi¹cej Za³¹cznik
nr 4* do uchwa³y,
5) Informacji w sprawie podatku lenego stanowi¹cej
Za³¹cznik nr 5* do uchwa³y,
6) Deklaracji na podatek leny stanowi¹cej Za³¹cznik
nr 6* do uchwa³y.
§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 Miejskiej
J. Bochenek

§3
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej tj. za
wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie  100,00 z³.
§4
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 Miejskiej
J. Bochenek

2026
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów: formularza Informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych, formularza Deklaracji na podatek od nieruchomoci, formularza Informacji o gruntach, formularza Deklaracji na
podatek rolny, formularza Informacji o lasach, formularza Deklaracji na podatek leny.

2027
UCHWA£A Nr III/17/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych na 2003
rok.
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, ze zm. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 8,
art. 10,art. 12 ust. 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, zm. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Czarnej
Wodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
na 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o masie ca³kowitej:
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 31.12.1992  450,00
rok produkcji od 01.01.1993  400,00
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie:
rok produkcji do 31.12.1992  550,00
rok produkcji od 01.01.1993  500,00
Liczba osi i dopuszczalna
Masa ca³kowita (w tonach)
Niemniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15
Wiêcej ni¿ 18

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25
Wiêcej ni¿ 24

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

z³,
z³,
z³,
z³,

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
500
550
650
900
900
Trzy osie
550
600
650
690
880
880
1400
Cztery osie i wiêcej
800
900
1100
1500
1500

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy
+ naczepa
Mniej ni¿

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40
Wiêcej ni¿ 44

40
44

Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12

18

Inne systemy
zawieszenia osi jezdni
4
550
600
700
1100
1100
600
650
690
880
1400
1400
1400
850
950
1500
2200
2200

4) od ci¹gnika balastowego i siod³owego, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u
pojazdów:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Dwie osie
800
1000
1050
1250
Trzy osie
1200
1500
1500

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  400,00 z³,
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa /przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1992  700,00 z³,
rok produkcji od 01.01.1993  650,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton:
Stawka podatku (w z³otych)

3) od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
rok produkcji do 31.12.1992  700,00 z³,
rok produkcji od 01.01.1993  650,00 z³,

Nie mniej ni¿

Poz. 2027
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Inne systemy
zawieszenia osi jezdni
4
1000
1050
1100
1700
1500
2207
2207

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
3
Jedna o
450

Inne systemy
zawieszenia osi jezdni
4
500
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18
25

25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38
Wiêcej ni¿ 44

38
44

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

500
550
Dwie osie
250
550
750
1150
Trzy osie
600
900
900

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  660,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.380,00 z³.
§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy przeznaczone wy³¹cznie do przewozu m³odzie¿y szkolnej.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

2028
UCHWA£A Nr III/18/02
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty targowej na 2003 r.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) art. 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, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, 113 poz. 984) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na rok 2003:
1) przy sprzeda¿y z samochodu lub innego pojazdu 10,00 z³,
2) przy sprzeda¿y ze sto³u lub innego zajêtego miejsca
9,00 z³,
3) przy sprzeda¿y z koszyka 4,00 z³,
4) przy sprzeda¿y mleka 0,50 z³.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od
dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

550
600
270
750
1150
1480
820
1150
1150

2029
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone
w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ stawki podatku od nieruchomoci:
1. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,44 z³,
b) budynków mieszkalnych posiadaj¹cych jedynie ród³o ogrzewania nie na paliwo sta³e  0,25 z³,
c) budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,80 z³, z
wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie rzemios³ zanikaj¹cych, tj. szewstwa naprawkowgo, rymarstwa, repasacji poñczoch, naprawy parasoli, krawiectwa miarowego, ko³odziejstwa, introligatorstwa,
kowalstwa, maglowania, pralnictwa i czyszczenia
odzie¿y, kinematografii, witra¿ownictwa, lusarstwa
us³ugowego, modniarstwa  kapelusznictwa i teleradiomechaniki  8, 56 z³, w tym dla szkol¹cych
uczniów  8, 56 z³,
d) od budynków lub ich czêci zajêtych na pro-wadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7, 53 z³,
e) od budynków zajêtych na prowadzenie dzia-³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych  3,46 z³,
f) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  5,41 z³.
2. Od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4-6 ustawy.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci go-spodarczej, innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2
powierzchni  0,52 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,10 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2029, 2030
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§2

§1

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Nieruchomoci lub ich czêci zajête przez:
a) domy opieki spo³ecznej,
b) ¿³obki,
c) biblioteki publiczne,
d) samorz¹dowe instytucje kultury.
2. Mienie komunalne, bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na gminie.
3. Powierzchniê piwnic i strychów, z wyj¹tkiem zajêtych
na mieszkanie, gara¿ lub prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
4. W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani
strychu, ani piwnicy, 15 m2 powierzchni w budynku
gospodarczym, je¿eli spe³nia ona funkcjê strychu lub
piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w najbli¿szym otoczeniu przy budynku mieszkalnym.
5. Budynki lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych, od powierzchni zajmowanej przez najemców na
podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lokalu, z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.

Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wg za³¹cznika nr 3
do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wg za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 5 do
niniejszej uchwa³y,
6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem,
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6
do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/440/01 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/444/01 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§4

2030

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

UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

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. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿
3,5
5,5
9

mniej ni¿
5,5
9
12

stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31.12.1992 r.
600
1 000
1 200

wyprodukowane od 01.01.1993 r.
580
980
1 140
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14

13
14
15

15

18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
1 300
1 350
1 600

1 380
1 400
1 650

1 620
trzy osie
1 610
1 620
1 625
1 630
1 800
2 000

1 670
1 650
1 680
1 690
1 750
2 070
2 100

cztery osie i wiêcej
23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

1 620
2 060
2 070
2 090
2 100

1 650
2 080
2 090
2 230
2 290

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita w tonach
nie mniej ni¿
mniej ni¿

stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31.12.1992 r.
wyprodukowane od 01.01.1993 r.
o nacisku na siod³o do 8 ton

3,5

12

1 100

990

o nacisku na siod³o powy¿ej 8 ton
3,5

12

1 200

1 080

ci¹gniki balastowe
3,5

12

1 200

1 080

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + naczepa w tonach
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
dwie osie
1 600
1 660
1 680
1 750

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 650
1 720
1 730
1 770
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31

40

36
40

40
44
od 44 ton i wiêcej

1 750
trzy osie
1 750
2 150
2 260

1 770
1 770
2 250
2 290

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej ni¿
mniej ni¿
7
12

stawka podatku w z³
wyprodukowane do 31.12.1992 r.
1 050

wyprodukowane od 01.01.1993 r.
950

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy
w tonach

stawka podatku w z³
o jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
jedna o
820
840
870
dwie osie
870
940
1 050

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33

28
33
38

38

44

1 100

1 472

38
44

trzy osie
800
1 020
1 750

980
1 330
1 770

36
38
od 44 ton i wiêcej

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
830
850
880
890
950
1 340

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia

stawka podatku w z³

mniej ni¿

równej lub wy¿szej

wyprodukowane do 31.12.1992 r.

wyprodukowane od 01.01.1993 r.

30
–

–
30

1 100
1 770

1 000
1 500
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2031
UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelenia terminów p³atnoci, zasad
ustalania i poboru tego podatku oraz wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone w ustawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984),
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ roczn¹ stawkê podatku od posiadania psa w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) za pierwszego psa  34,00 z³,
2) za drugiego psa i kolejnego  17,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów za dany rok podatkowy
jest p³atny  bez wezwania:
1) do 31 marca za I pó³rocze,
2) do 31 wrzenia za II pó³rocze.
§3
1. Podatek mo¿e byæ wp³acony:
a) bezporednio przelewem na konto Urzêdu Miejskiego nr BBG o/Chojnice 78 1160 2202 0000 0000 6088
1644
b) w kasie Urzêdu Miejskiego,
c) do r¹k inkasentów wyznaczonych przez Radê Miejsk¹.
2. W przypadku nie uiszczenia nale¿nego podatku w okrelonym w § 2 terminie podatek ustala w drodze decyzji Burmistrz Miasta.
§4
1. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku.
2. Obowi¹zek podatkowy wygasa z up³ywem miesi¹ca,
w którym usta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.
4. Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane zg³osiæ w Urzêdzie Miejskim fakt powstania lub wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w terminie 14 dni od jego zaistnienia.
5. Organem w³aciwym do rejestracji obowi¹zku podatkowego jest Urz¹d Miejski.
§5
Zwolnione od opodatkowania s¹:
1) osoby posiadaj¹ce szczeniêta do 3 miesi¹ca ¿ycia,
2) osoby, które udokumentuj¹, i¿ wesz³y w posiadanie psa
ze schroniska dla bezdomnych zwierz¹t, prowadzone-
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go przez Gminê Miejsk¹ Chojnice za okres 12 miesiêcy
od daty wejcia w posiadanie.
§6
Emeryci i rencici samodzielnie prowadz¹cy gospodarstwo domowe (samotni), z tytu³u posiadania ka¿dego
psa uiszczaj¹ podatek w wysokoci 17,00 z³  na podstawie stosownego dokumentu (odcinek ZUS) przed³o¿onego w³aciwemu organowi.
§7
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/443/01 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, okrelania terminów p³atnoci, zasad ustalania i poboru podatku oraz wprowadzenia innych zwolnieñ ni¿ okrelone
w ustawie.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2032
UCHWA£A Nr II/19/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
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. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y:
1. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki kosza, skrzynki, wiadra, wózka rêcznego, roweru, itp.  od osoby oferuj¹cej do sprzeda¿y:
a) wyrobów produkcji rolnej lub runa lenego  1,10 z³,
b) pozosta³ych artyku³ów  1, 60 z³.
2. a) za zajêcie placu pod stragan lub stoisko za 1 m2
zajêtej powierzchni liczonej po obrysie zewnêtrznym
stoiska:
 przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych lub p³odów lenych  1, 60 z³,
 przy sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów  3,20 z³,
 w celu wiadczenia us³ug  3,20 z³,
b) za zajêcie sto³u zamontowanego na sta³e za 1 mb
 3,20 z³ nie wiêcej jednak ni¿ 575,86 z³ dziennie
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3. Przy sprzeda¿y zwierz¹t  od ka¿dej wystawionej na
sprzeda¿ sztuki:
a) konie powy¿ej 2 lat, byd³o  4,70 z³,
b) ja³owizna powy¿ej 6 miesiêcy, rebiêta powy¿ej 6
miesiêcy do 2 lat  3,20 z³,
c) trzoda chlewna, cielêta, rebiêta, owce, kozy  1,60 z³.
4. Przy sprzeda¿y:
a) samochodów  4,30 z³,
b) motocykli, motorowerów, przyczep  3,20 z³,
c) rowerów  1,60 z³.
6. Na placu towarowym przy ul. Angowickiej wprowadza siê op³atê w wysokoci 50% obowi¹zuj¹cej stawki
w nastêpuj¹ce dni: poniedzia³ek, roda, czwartek.
7. Osoba oferuj¹ca towary do sprzeda¿y ka¿dorazowo
nale¿n¹ op³atê targow¹ zobowi¹zana jest uiciæ z chwil¹
wystawienia towaru na targowisku do r¹k inkasenta.
W innych przypadkach op³ata mo¿e byæ wp³acona w
kasie Urzêdu Miejskiego lub przelewem na konto Urzêdu Miejskiego nr BBG o/Chojnice 78 1160 2202 0000
0000 6088 1644.
§2
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do wydawania zezwoleñ na ustawienie tymczasowych straganów handlowych w innych miejscach ni¿ targowiska.
2. Ka¿da osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na handel w innych miejscach na terenie
miasta poza targowiskiem winna w pierwszej kolejnoci uzyskaæ stosown¹ zgodê Burmistrza Miasta, a nastêpnie w³aciciela lub zarz¹dcy nieruchomoci.
§3
Osoby inkasentów oraz wynagradzanie za inkaso okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/441/01 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2033
UCHWA£A Nr II/20/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 6

ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm.: Dz. U. z
1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 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
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 30 padziernika 2002 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. z 2002 r. Nr 51, poz. 733)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿yæ cenê skupu ¿yta  stanowi¹c¹ podstawê do
obliczenia podatku rolnego na 2003 r. z kwoty 33,45 z³ do
30 z³ za 1 kwintal.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/442/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê obliczenia podatku rolnego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2034
UCHWA£A Nr II/21/02
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683), art. 6a, ust. 11
ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3;
z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81,
poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych niezbêdne informacje okrelaj¹ce podstawê naliczenia podatków:
 dla osób fizycznych wzór:
 IN  1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
 IR  1 Informacja w sprawie podatku rolnego,
 IL  1 Informacja w sprawie podatku lenego,

 4529 

Poz. 2034, 2035, 2036

 dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe wzór:
 DN  1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci,
 DR  1 Deklaracja na podatek rolny,
 DL  1 Deklaracja na podatek leny,
zgodnie z za³¹cznikiem o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6*.
§2
Wymienione w § 1 wzory formularzy stosuje siê pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

2035
UCHWA£A Nr II/10/02 r
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: z 2002 r.
Dz. U. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, 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.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej,
2) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy, bêd¹ce w posiadaniu, u¿yczeniu lub trwa³ym zarz¹dzie:
a) jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
b) so³ectw na potrzeby wietlic wiejskich
c) Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem
Umys³owym.
d) u¿ytkowane przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
e) sklepiki szkolne prowadzone przez Spó³dzielnie
Uczniowskie
f) jednostek organizacyjnych gminy prowadz¹cych
dzia³alnoæ sportow¹ na rzecz dzieci i m³odzie¿y
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków oraz ich czêci i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza i lena.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/280/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
§8
Uchwala w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci wchodzi w ¿ycie po uplywie 14-tu dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2036
UCHWA£A II/11/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,57 z³,
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów przeznaczonych pod
budownictwo letniskowe  0,15 z³,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,12 z³.
2. Od budynków lub ich czêci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,50 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) handlowej  16,56 z³,
b) innej ni¿ handlowa  14,17 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym  8,06 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
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w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,46 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,78 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿y wolnostoj¹cych  5,13 z³,
7) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków pozosta³ych  3,88 z³.
3. Od wartoci budowli:
1) wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania
ciep³a, od ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych ciep³a i wody oraz od budowli s³u¿¹cych do
odprowadzania i oczyszczania cieków 1, 25%,
2) od pozosta³ych budowli lub ich czêci 2,00%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/279/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze
gminy Skarszewy.
§4
Uchwa³a w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Skarszewy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od daty og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2037
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i stawek op³aty
targowej na terenie gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r.
o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41 poz. 312, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 121, poz. 770); art. 19 pkt 1
lit. a 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. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 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.) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê nastêpuj¹ce miejsce lokalizacji targowiska w Gminie Skarszewy:
1. Stadion Miejski przy ul. Genera³a Józefa Wybickiego.
2. Plac Zamkowy  targi i jarmarki rêkodzie³a ludowego, wyrobów rzemielniczych i artystycznych, sprzeda¿ ksi¹¿ek, widokówek i innych produktów dzia³alnoci kulturalnej.
§2
Zabrania siê wszelkich form dzia³alnoci w³aciwych
dla targowisk w miejscach do tego nie wyznaczonych.

§3
Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ w nastêpuj¹cej treci:
1. Przy sprzeda¿y bezporednio ze rodka transportu
(pojazdu, przyczepy), sto³u, straganu lub namiotu na
powierzchni 6-12 m2:
a) artyku³ów przemys³owych  33,00 z³,
b) artyku³ów spo¿ywczych  27,50 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  7,00 z³.
Przy zajêciu wiêkszej powierzchni zwiêksza siê op³atê
o 2,00 z³ za ka¿dy nastêpny m2, przy czym ³¹czna op³ata targowa nie mo¿e przekraczaæ kwoty op³aty ustawowej 575,86 z³.
2. Przy sprzeda¿y z placu, sto³u, straganu lub namiotu
 od jednego stanowiska  do 6 m2 powierzchni:
a) artyku³ów przemys³owych  21,50 z³,
b) artyku³ów spo¿ywczych  16,50 z³,
c) p³odów rolnych i ogrodniczych  3,30 z³.
3. Drobna sprzeda¿ z placu lub stolika do 0,6 m2  8,50 z³.
4. Sprzeda¿ obnona, z rêki, koszyka lub wiadra  2,80 z³.
W przypadku handlu wiêcej ni¿ jednym asortymentem
wyszczególnionym w pkt 1 i 2 zostanie zastosowana
stawka obowi¹zuj¹ca dla artyku³u podlegaj¹cego wy¿szej op³acie.
Pod pojêciem sto³u rozumie siê tak¿e zestawione stoliki.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ osoby upowa¿nione przez
kierownika Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w
Skarszewach.
3. Inkasenci wydaj¹ osobom wp³acaj¹cym pokwitowanie
na druku cis³ego zarachowania opatrzone pieczêci¹
Urzêdu Gminy w Skarszewach.
4. Za pobór op³aty targowej Gminnemu Orodkowi Sportu i Rekreacji przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokoci 95% zainkasowanej op³aty.
§5
1. Osoby prowadz¹ce handel na targowisku obowi¹zane
s¹ utrzymywaæ miejsce w którym sprzedaj¹ towar w
nale¿ytej czystoci.
2. Nadzór nad utrzymaniem porz¹dku i czystoci powierza siê kierownikowi Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/284/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i stawek op³aty targowej na terenie gminy Skarszewy.
§8
Uchwala w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i stawek op³aty targowej na terenie gminy Skarszewy wchodzi w ¿ycie po uplywie 14-tu dni od daty ogloszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2038

2039

UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/14/02 r
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skarszewy
op³aty administaracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy.

w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.

Na podstawie 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 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, 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.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê op³atê administracyjna za czynnoci
urzêdowe wykonywane na wniosek lub ¿¹danie zainteresowanego, przewidziane prawem, które nie s¹ objête
przepisami o op³acie skarbowej.
§2
Op³ata administracyjna za sporz¹dzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi
35,00 z³.
§3
Zobowi¹zanymi do uiszczenia op³aty administracyjnej
s¹ wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonych w § 2.
§4
Op³ata administracyjna pobierana jest w gotówce w kasie Urzêdu Gminy, b¹d przelewem na konto Urzêdu przed
dokonaniem czynnoci urzêdowej.
§5
Gmina w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony mo¿e zrezygnowaæ z pobierania op³aty administracyjnej.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/282/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Skarszewy op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonane przez organy
gminy.
§8
Uchwala w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Skarszewy op³aty administaracyjnej za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy wchodzi w ¿ycie
po uplywie 14-tu dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, 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.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Skarszewy:
1) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
600 z³
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
1.000 z³
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.200 z³
2) od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
2.150 z³
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton
1.400 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.770 z³
b) powy¿ej 36 ton
2.210 z³
5) od przyczepy i naczepy, o którym mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
500 z³
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.120 z³
b) powy¿ej 36 ton
1.500 z³
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc
do siedzenia
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
1.000 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.400 z³
2. Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2000 roku i nowszych okrela siê w
wysokoci:
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1) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 1:
 lit. a)
540 z³
 lit. b)
900 z³
 lit. c)
1.080 z³
2) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 3
1.260 z³
3) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5
450 z³
4) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1
pkt 7:
 lit. a)
900 z³
 lit. b)
1.260 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/283/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwala w sprawie stawek podatku od rodków transportowych wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2040
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania
psów na obszarze gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, 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.) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów na obszarze miejskim i wiejskim w wysokoci 30,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
1. Podatek wp³aca siê z góry, bez wezwania, do dnia 15
maja roku podatkowego.
2. Gdy podatnik naby³ psa po terminie wy¿ej okreslonym,
podatek nale¿y wp³aciæ w ci¹gu 2 tygodni od daty nabycia psa.
3. Je¿eli psa nabyto po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci ustalonej § 1 uchwa³y.
§3
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatków prowadzi:

1. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  W³asnociowa Skarszewianka  teren w/w spó³dzielni.
2. Pani Czes³awa Raczkowska  teren Osiedla Kopernika
i ulicy Tczewskiej.
3. Zarz¹d Budynkami  pozosta³y teren miasta.
4. So³tysi poszczególnych wsi  na terenie wiejskim.
§4
1. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatku wydaj¹ osobom wp³acaj¹cym pokwitowania na druku cis³ego zarachowania opatrzonym pieczêci¹ Urzêdu GmUrzêdowym iny w Skarszewach.
2. Za rejestracjê psów i pobór podatku jednostkom okrelonym w § 3 uchwa³y, punkt 1, 2, i 3 przys³uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 20% zainkasowanego podatku.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§6
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/281/01 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci podatku od posiadania psów na obszarze gminy
Skarszewy.
§7
Uchwa³a w sprawie wysokoci stawki podatku od posiadania psów na obszarze gminy Skarszewy wchodzi w
¿ycie po uplywie 14-tu dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2041
UCHWA£A Nr II/16/02 r
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
informacji w sprawie podatku rolnego sk³adanych przez
osoby fizyczne i deklaracji na podatek rolny sk³adanych
przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.
Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1; 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru i poboru podatku rolnego jak w za³¹cznikach nr 1 i 2 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

Poz. 2041, 2042, 2043, 2044
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§3

§1

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

Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci
jak w za³¹cznikach nr 1 i 2 do uchwa³y*.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2042
UCHWA£A Nr II/17/02 r
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
informacji w sprawie podatku lenego sk³adanych przez
osoby fizyczne i deklaracji na podatek leny sk³adanych
przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1: 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane niezbêdne do wymiaru i poboru podatku lenego jak w za³¹cznikach nr 1 i 2 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2044
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 5,art. 7 ust. 3,art. 14, art. 18 i 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. Nr 200,
poz. 1683), art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz 1279,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100
poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r.
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Gminy Kaliska
uchwala, co nastêpuje:
I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI:
§1

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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1: 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada
Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:

Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,41 z³.
2. Od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
a) od budynków lub ich czêci bezporednio s³u¿¹cych do produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
(za³. nr 1)  13,85 z³.
b) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej przeznaczonych do celów socjalnych  od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej (za³. nr 1)  12,12 z³.
3. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadze-

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Miejskim.

2043
UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
informacji w sprawie podatku od nieruchomoci sk³adanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od
nieruchomoci sk³adanych przez osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne.
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nie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  6,45 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 budynków letniskowych lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³.
6. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci  od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,48 z³.
7. Od budowli 2% ich wartoci.
8. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
Gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) od gruntów pod budynkami oraz gruntów bezporednio s³u¿¹cych do produkcji lub prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej  od 1 m2 powierzchni (za³.
nr 1)  0,50 z³,
b) od gruntów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ s³u¿¹cych jako tereny dojazdowe, rekreacyjne  od 1 m2 powierzchni (za³. nr 1)  0,44 z³.
9. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,38 z³.
10. Od gruntów letniskowych:
 od 1 m2 powierzchni  0,30 z³.
11. Od pozosta³ych gruntów:
 od 1 m2 powierzchni  0,08 z³.
§2
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy, zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci.
1. Budynki lub ich czêci i grunty oraz budowle, s³u¿¹ce dzia³alnoci: kulturalnej, przeciw po¿arowej, komunalnej, które s¹ zadaniami gminy oraz s¹ finansowane z bud¿etu gminy Kaliska.
2. Budynki lub ich czêci i grunty oraz budowle, s³u¿¹ce dzia³alnoci kulturalnej w oparciu o ustawê z dnia
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
3. Grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, wchodz¹ce w sk³ad gospodarstw
rolnych za wyj¹tkiem dróg zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.

II. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW:
§3
Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa, którego posiadanie podlega opodatkowaniu w wysokoci  20,00 z³.
§4
Zwalnia siê z podatku od posiadania jednego psa, osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia, prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuj¹ce siê z renty lub emerytury.
§5
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry, bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca 2003 roku za porednictwem so³tysa lub w kasie Banku Spó³dzielczego
na rachunek Urzêdu Gminy.
III. OP£ATY LOKALNE:
§6
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organy gminy, wójta, je¿eli czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej w
wysokoci:
1. Za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska  25,00 z³.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatków i op³at lokalnych na rok 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/11/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych

2. Budynki lub ich czêci zwi¹zane dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena

8. Grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub lena

a) Budynki lub ich czêci
bezporednio s³u¿¹ce do
produkcji lub prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej

- hale produkcyjne,
- warsztaty,
- magazyny,
- biura,
- gara¿e,
- suszarnie

b) Budynki lub ich
czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej i
przeznaczone do celów
socjalnych

- szatnie,
- sto³ówki,
- kuchnie,
- korytarze,
- pomieszczenia
rekreacyjne,
- ³azienki,

a) Grunty pod
budynkami oraz
grunty bezporednio
s³u¿¹ce do produkcji
lub prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej
b) Grunty zwi¹zane z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
s³u¿¹ce jako tereny
dojazdowe,
rekreacyjne

- grunty pod budynkami,
- grunty bezporednio s³u¿. do produkcji lub
prowadz. dzia³alnoci gospodarczej,
- place magazynowe,
- place sk³adowe,
- place manewrowe
- drogi dojazdowe,
- parkingi,
- zieleñce,
- skwery,
- tereny rekreacyjne,
- grunty w w/w rodzajach musz¹ byæ wyranie
oddzielone poprzez okrawê¿nikowanie,
oznaczenie p³otkami lub inaczej
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- natryski,
- WC,
- kot³ownie,
- sk³ady opa³u,
- przeznaczenie w/w
pomieszczeñ musi byæ
zgodne z przepisami BHP

2045
UCHWA£A Nr II/12 /2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze
zm. Dz. U Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
450,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  400,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  700,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
850,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  800,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
d) od 12 ton i poni¿ej 13 ton o liczbie osi  dwie i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  900,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.000,00 z³,
e) od 13 ton i poni¿ej 14 ton o liczbie osi  dwie i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.200,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.250,00 z³,
f) od 14 ton i poni¿ej 15 ton o liczbie osi  dwie i
wiêcej:

 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.300,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.400,00 z³,
g) od 15 ton i poni¿ej 17 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.550,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.600,00 z³,
h) od 17 ton i poni¿ej 19 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.650,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.680,00 z³,
i) od 19 ton i poni¿ej 21 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.700,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.730,00 z³,
j) od 21 ton i poni¿ej 23 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.750,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.780,00 z³,
k) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  do trzy w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.800,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.830,00 z³,
l) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  do trzy w³¹cznie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.850,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.880,00 z³,
³) od 23 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.900,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.930,00 z³,
m) od 25 ton i poni¿ej 27 ton o liczbie osi  cztery i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
 1.950,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.980,00 z³,
n) od 27 ton i poni¿ej 29 ton o liczbie osi  dwa i wiêcej:
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 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  2.000,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.030,00 z³,
o) od 29 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  dwa i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  2.050,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.200,00 z³,
p) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton o liczbie osi  dwa i
wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  2.100,00 z³.
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.250,00 z³.
2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
750,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz pojazdy  700,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.200,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.300,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.600,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.630,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 31 ton o liczbie osi  dwie i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.650,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.680,00 z³,
e) od 31 ton i do 36 ton w³¹cznie o liczbie osi  dwie
i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.700,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.750,00 z³,
f) powy¿ej 36 ton i poni¿ej 40 ton o liczbie osi  dwie
i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.900,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.950,00 z³,

Poz. 2045

g) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie osi  dwie
i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  2.000,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
2.250,00 z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹: (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton:
 pojazdy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
350,00 z³,
 pojazdy wyprodukowane po 01.01.1993 r. 
300,00 z³,
b) od 12 ton i poni¿ej 18 ton o liczbie osi  jedna i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  400,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
430,00 z³,
c) od 18 ton i poni¿ej 25 ton o liczbie osi  jedna i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  450,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
480,00 z³,
d) od 25 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  jedna i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  500,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
550,00 z³,
e) od 12 ton i poni¿ej 28 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  600,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
850,00 z³,
f) od 28 ton i poni¿ej 33 ton o liczbie osi  jedna i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  800,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
900,00 z³,
g) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  jedna i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.000,00 z³.
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.200,00 z³.
e) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton o liczbie osi  jedna
i dwie:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.300,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.550,00 z³,
i) od 33 ton i poni¿ej 38 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.100,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
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 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
1.250,00 z³.
j) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton o liczbie osi  trzy i wiêcej:
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  1.400,00 z³
uznanym za równowa¿ne,
 z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
1.600,00 z³.
4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
700,00 z³,
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  650,00 z³
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 autobusy wyprodukowane przed 01.01.1993 r. 
1.400,00 z³.
 autobusy wyprodukowane po 01.01.1993 r. oraz
pojazdy  1.350,00 z³.
wyposa¿one w katalizator bez wzglêdu na wiek
pojazdu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
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 Gminy Kaliska
Z. Szarafin

2046
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dotycz¹cej podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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. 13,ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84, ze zm. Dz. U Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Kaliska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla
osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y) *.
2. Deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie ma* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

j¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y)*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

2047
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dotycz¹cej podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
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, ze zm.
z 1994 r. Dz. U. Nr 1, poz. 3,zm. z 1996 r. Nr 91 poz. 409,
zm. z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, zm. z 1998 r.
Nr 108 poz. 681, zm. z 2001 r. Nr 81 poz. 875,zm. Nr 200
poz. 1680) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y) *.
2. Deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y) *.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

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

UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Ustala siê wysokoæ stawki dziennej op³aty targowej
w wysokoci 15,00 z³ od stanowiska.
Ustala siê zni¿kê w wysokoci 50% wymienionej stawki dla rolników sprzedaj¹cych p³ody rolne wyprodukowane we w³asnym gospodarstwie rolnym.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy  informacji
i deklaracji dotycz¹cej podatku lenego.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 6 ust. 9, ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:

Obowi¹zek uiszczania op³aty targowej okrelonej w § 1
obci¹¿a osoby sprzedaj¹ce na targowisku i poza nim.

§1

§4

Okrela siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych  (Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y)*.
2. Deklaracji na podatek leny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek
organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe  (Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y) *.

Op³atê targow¹ pobiera Urz¹d Gminy Kaliska i za³atwia czynnoci z tym zwi¹zane.

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

2049
UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy Kaliska
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci dziennej op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 15
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,
Nr 116, poz. 502, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467,
z 1993 r. Nr 121, poz. 540,z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr
132, poz. 675,z 1995 r. Nr 147, poz. 715,z 1996 r. Nr 149,
poz. 704, Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 123,
poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143,
poz. 956, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954,
Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041,
Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, Nr 111, poz. 1171)
Rada Gminy Kaliska uchwala, co nastêpuje:
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
w Urzêdzie Gminy.

Za stanowisko sprzeda¿y przyjmuje siê zajêcie powierzchni do 10 m2.
§3

§5
Ustala siê wynagrodzenie inkasenta w wysokoci 30%
zainkasowanej op³aty targowej.
§6
Op³ata wymieniona w § 1 niniejszej Uchwa³y stosuje
siê odpowiednio w miejscach handlu i poza targowiskiem.
§7
Za podzia³ stanowisk i porz¹dek odpowiedzialny jest
pracownik upowa¿niony do pobierania op³at.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kaliska.
§9
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/192/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do dziennej op³aty targowej na rok 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska
Z. Szarafin

2050
UCHWA£A Nr XLI/236/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Kêpice.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733), oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada
Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
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§1

Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
§2
1. Uchwa³a na zastosowanie do mieszkaniowego zasobu
gminy, o którym mowa w art, 20 ust. 1 oraz lokali uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina Kêpice, z zastrze¿eniem § 3,wynajmuje na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale lokale; osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich
dochodach, a tak¿e na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne,
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
4. Lokale w nowo wybudowanych budynkach gmina
wynajmuje najemcom lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany, na warunkach okrelonych w § 11.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym Rada Miejska mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y wydzieliæ lokale przeznaczone
do wynajêcia na czas trwania stosunku pracy.
2. O wyborze najemcy lokalu o którym mowa w pkt 1,
decyduje Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Z zastrze¿eniem pkt 4 lokale te przeznaczone s¹ dla
osób, których zatrudnienie na terenie Gminy Kêpice
ma szczególne znaczenie dla ogó³u cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
4. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
Zarz¹dca wyznacza z mieszkaniowego zasobu Gminy
Kêpice lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym
w art. 2 ust. 1 pkt 5,które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane
w najem jako lokale socjalne oraz prowadzi ich ewidencjê.
§5
1. Za osoby spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy
o najem lokalu na czas nieoznaczony uwa¿a siê:
a) osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê
na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w
których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie
wiêcej ni¿ 6 m2 powierzchni pokoi,
b) osoby, których redni dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu
nie przekracza 125% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie
wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie. § 6
1. Za osoby spe³niaj¹ce warunki do zawarcia umowy o
najem lokalu socjalnego uwa¿a siê:
a) osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê
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na sta³y pobyt ludzi lub mieszkaj¹ce w lokalach, w
których na jedn¹ uprawnion¹ osobê przypada nie
wiêcej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
b) osoby, których redni dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu
nie przekracza 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie
wieloosobowym.
2. Warunki wymienione w pkt 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§7
Do dochodu o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§8
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem
pkt 2, przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
a) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
jest przez nich zawiniony,
b) zajmuj¹ lokale na czas nieoznaczony. o których mowa
w § 5 pkt 1 lit. a,
c) zajmuj¹ lokale socjalne, o których mowa w § 6 pkt 1
lit. a,
d) uzyskiwany dochód przypadaj¹cy na cz³onka gospodarstwa domowego mieci siê w granicach okrelonych w § 5 pkt 1 lit. b i § 6 pkt 1 lit. b,
e) udokumentowany przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹
z³y stan zdrowia cz³onków gospodarstwa domowego osób ubiegaj¹cych siê o najem mo¿e stanowiæ
podstawê do zmiany warunków mieszkaniowych
f) wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymywania we w³aciwym stanie technicznym i sanitarnym dotychczas
zajmowanego lokalu i przestrzegaj¹ regulaminu porz¹dku domowego,
g) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczenia
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela.
2. Poza kolejnoci¹ Gmina zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35
3. Poza kolejnoci¹ Gmina powinna zapewniæ lokale socjalne osobom, które:
a) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci, a spe³niaj¹ warunki okrelone w § 6 i pochodz¹ z terenu gminy,
b) utraci³y w gminie mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru oraz innych zdarzeñ losowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, dokonywanych w trybie porozumienia stron miedzy najemcami:
a) dokonanie zamiany powinno byæ poprzedzone uregulowaniem ewentualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych najemców,
b) nie mo¿e byæ zawarta umowa najmu uchybiaj¹ca
normom zagêszczenia powierzchni mieszkalnej,
przyjêtym w niniejszej uchwale,
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2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹, mo¿e byæ dokonana zamiana lokalu na inny, wolny lokal.
§ 10
Warunkiem uzyskania umowy najmu lokalu nale¿¹cego do zasobu mieszkaniowego gminy w drodze zamiany
przez osoby zajmuj¹ce lokale w innych zasobach jest przekazanie dotychczasowemu najemcy lokalu w zasobie
mieszkaniowym gminy posiadanego tytu³u prawnego do
lokalu.
§ 11
1. Umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu w nowo
wybudowanych budynkach zawierane bêd¹ z osobami, które spe³niaj¹ jednoczenie nastêpuj¹ce warunki:
a) posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego lokalu w
zasobie mieszkaniowym Gminy b/ najemca lub jego
ma³¿onek nie mo¿e posiadaæ tytu³u prawnego do
innego lokalu
c) lokal dotychczas zajmowany zostanie opró¿niony i
wydany wynajmuj¹cemu,
d) stan techniczny dotychczas zajmowanego lokalu
musi spe³niaæ warunki zawarte w przepisach Kodeksu Cywilnego,
e) w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego rozpatrzenie wniosku, najemca nie mia³ zaleg³oci, a czynsz i
op³aty nale¿ne od w³aciciela wnoszone by³y w obowi¹zuj¹cych terminach,
f) posiadaj¹ sta³e ród³a dochodów, a dochód gospodarstwa domowego najemcy, w momencie sk³adania wniosku, musi wystarczyæ na op³acenie wydatków mieszkaniowych bez ubiegania siê o dodatek
mieszkaniowy.
2. Przy wyborze kandydatów do dokonania zamiany na
lokal w nowo wybudowanych budynkach stosowane
bêd¹ nastêpuj¹ce preferencje:
a) w ka¿dej z ni¿ej wymienionych grup lokali preferowane bêd¹ lokale o najwiêkszej powierzchni mieszkalnej,
b) pierwszeñstwo przyznaje siê najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali,
c) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 lit.
b uwzglêdnione bêd¹ oferty najemców lokali przeznaczonych na lokale socjalne,
d) w przypadku braku ofert wymienionych w pkt 2 lit. c
uwzglêdnione bêd¹ oferty najemców lokali samodzielnych.
§ 12
1. Zwolnione lokale przyleg³e bêd¹ po³¹czone z lokalem
zajmowanym przez najemcê na jego wniosek, je¿eli nie
przys³uguje mu prawo do dodatku mieszkaniowego.
Warunek ten musi byæ spe³niony równie¿ po po³¹czeniu lokali.
2. W innych przypadkach, w szczególnoci gdy powierzchnia pokoi po po³¹czeniu lokali, przypadaj¹ca na
jedn¹ osobê uprawnion¹ do zajmowanego lokalu znacz¹co przewy¿sza³aby przeciêtn¹ w zasobie gminy, najemcy proponowany bêdzie lokal zamienny.

§ 13
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) Zarz¹d Miasta i Gminy mo¿e zawrzeæ umowê najmu
z osob¹, która mieszka³a stale z najemc¹ do chwili
jego mierci, bêd¹c synow¹, ziêciem, pe³noletnim
rodzeñstwem zmar³ego najemcy lub jego wspó³ma³¿onkiem,
2) wobec osób nie wymienionych w punkcie 1/ podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do
opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu sta³y siê po 11 listopada 1994 r.,
3) wobec osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 nie
bêd¹ wytaczane powództwa o nakazanie przez s¹d
opró¿nienia lokalu.
§ 14
Wolne lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 mog¹ byæ oddawane w najem:
1) rodzinom wielodzietnym (minimum 6 osób) spe³niaj¹cym warunki okrelone w § 5,
2) w przypadku nadwy¿ki w/w lokali, w drodze zamiany osobom których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela. Oczynszowanie tych lokali okrelone zostanie
wg zasad polityki czynszowej zawartej w uchwale
Rady Miejskiej o wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
§ 15
1. Burmistrz Miasta i Gminy powo³uje Komisjê Mieszkaniow¹ oraz okrela regulamin jej funkcjonowania, której zadaniem jest weryfikacja wniosków o najem lokali
oraz wybór osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego.
2. Komisja Mieszkaniowa dzia³a we wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy
§ 16
1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
a) wnioski przyjmowane i wstêpnie rozpatrywane bêd¹
przez Urz¹d Miasta i Gminy,
b) wnioski weryfikuje Komisja Mieszkaniowa przy
wspó³udziale Urzêdu Miasta i Gminy wed³ug kryteriów zawartych w § 8,
c) Komisja Mieszkaniowa we wspó³pracy z Urzêdem
Miasta i Gminy opracuje projekt listy: osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego,
d) projekty list o których mowa w pkt 1 litera c, zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy, po uwzglêdnieniu
wniesionych przez Komisjê Mieszkaniow¹ uwag i zastrze¿eñ, jako listy ostatecznej,
e) listy ostateczne podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy.
2. Do czasu sporz¹dzenia listy na rok bie¿¹cy, zawieranie
umów najmu odbywaæ siê bêdzie na podstawie listy
z roku poprzedniego.
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§ 17

§ 27

Mieszkaniowy zasób Gminy Kêpice mo¿na zwiêkszyæ
poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni, i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali
mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy, w celu wybudowania lub
powiêkszenia zajmowanego mieszkania.

Do obowi¹zków najemców lokali nale¿y:
a) naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych
w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
b) naprawa i konserwacja okien, drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi wejciowych od strony wewnêtrznej  naprawa i konserwacja
wbudowanych mebli, ³¹cznie z ich wymian¹,
c) naprawa i konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o., trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej(gazowych, elektrycznych i
wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików,
mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z
syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych
urz¹dzeñ sanitarnych w które lokal jest wyposa¿ony,
³¹cznie z ich wymian¹,
d) naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji.
e) naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zosta³o one zainstalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e jego wymiana
f) konserwacja balkonów oraz pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali z naprawami i wymian¹
stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach
w³¹cznie,
g) usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku,
spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz odwiedzaj¹ce go osoby.

§ 18
Adaptacja, o której mowa w § 17 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub gruntownym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 19
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 18 robót budowlanych typuje zarz¹dca budynku.
§ 20
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczno-architektoniczn¹ co do mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
§ 21
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 20 przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej
wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
w budynku Urzêdu Miasta i Gminy.
§ 22
Za³atwianie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê musi byæ poprzedzone z³o¿eniem
wniosku. Tryb sk³adania wniosku oraz miejsce z³o¿enia
okrela Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 23
Wyboru osób, które otrzymaj¹ skierowanie na zawarcie umowy o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Zarz¹d Miasta i Gminy.
§ 24
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 23 zawiera z zarz¹dc¹ umowê o udostêpnieniu
obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê.
§ 25
W zawartej umowie powinny byæ okrelone w szczególnoci warunki udostêpnienia obiektu budowlanego i
lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora i zarz¹dcy oraz stosowne rozliczenia z tym zwi¹zane.
§ 26
Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê o udostêpnieniu obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 28
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
a) utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku mieszkañców,
b) dokonywania napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia
technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcê, w
szczególnoci  napraw i wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych), centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników (z wy³¹czeniem zaworów),
c) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i
drzwiowej, pod³óg, posadzek, wyk³adzin pod³ogowych
oraz tynków, je¿eli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê
nie powsta³y z winy najemcy.
§ 29
Trac¹ moc:
 uchwa³a Nr VIII/36/94 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej,
 uchwa³a Nr XVI/73/95 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia
2 padziernika 1995 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego zapisu do uchwa³y Nr VIII/36/94 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 29
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Kêpice.
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§ 30
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
A. Pilawka

 80%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa od
6 do 10 lat,
 85%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa od
11 do 20 lat,
 90%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa powy¿ej 20 lat,
 99%  przy dokonanej do 31 grudnia 1985r. jednorazowej op³acie za ca³y okres u¿ytkowania wieczystego.

2051

§2

UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 27 listopada 2002 r.

Okres sp³aty op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
na w³asnoæ ustala siê jak ni¿ej:
1) do 5-ciu lat przy zastosowaniu 5% oprocentowania
od niesp³aconej kwoty  gdy wysokoæ op³aty wynosi do 500,00 z³,
2) do 10 lat przy zastosowaniu 8% oprocentowania od
niesp³aconej kwoty  gdy wysokoæ op³aty wynosi
powy¿ej 500,00 z³.

w sprawie udzielania bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci dla nieruchomoci przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón.zm.) i art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1299)
oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) w zwi¹zku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1299) Rada
Miejska w Kêpicach Uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na zastosowanie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoci dla nieruchomoci wykorzystywanych
lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wy³¹cznie na cele mieszkaniowe
w nastêpuj¹cych wysokociach:
 75%  gdy okres u¿ytkowania wieczystego trwa 5ciu lat,

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
§4
Traci moc uchwa³a Nr L/268/2002 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 10 padziernika 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci dla nieruchomoci przeznaczonych
lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo Bold, Gdañsk, ul. Piwna 22
Z polecenia Wojewody Pomorskiego sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk

ISSN 1508-4779

Cena 15,71 z³

