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2052
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Zblewo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2003 rok stanowi¹cych dochody gminy.
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2, art. 14,
art. 15, art. 17, art. 18 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 1998 r. 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, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683) i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy Zblewo, po zaci¹gniêciu opinii
Komisji Rady Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy Zblewo nastêpuj¹ce stawki 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  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) u¿ytkowanych do celów letniskowych  0,30 z³ od
1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,20 z³ od 1 m2.
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne  0,47 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od czêci budynków mieszkalnych
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,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych 
3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) przeznaczonych i u¿ytkowanych na cele letniskowe  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

f) pozosta³ych  3,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci.
Przyjmuje siê wzory formularzy zgodnie z:
a) za³¹cznikiem nr 1*  Deklaracja na podatek od nieruchomoci.
b) za³¹cznikiem nr 2*  Informacja w sprawie podatku
od nieruchomoci.
c) za³¹cznikiem nr 3*  Deklaracja na podatek rolny.
d) za³¹cznikiem nr 4*  Informacja w sprawie podatku
rolnego.
e) za³¹cznikiem nr 5*  Deklaracja na podatek leny.
f) za³¹cznikiem nr 6*  Informacja w sprawie podatku
lenego.
§2
1. Wprowadza siê pobór podatków i op³at w stosunku
do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej w drodze inkasa.
2. Ustanawia siê inkasentami podatków i op³at w so³ectwach Bia³achowo, Borzechowo, Bytonia, Cis, Jezierce, Kleszczewo, Lipia Góra, Ma³y Bukowiec, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Semlin, Tomaszewo, Zblewo so³tysów, a w so³ectwie Karolewo  El¿bietê Fojut i
w so³ectwie Pa³ubinek  Edmunda Wojta.
3. Ustala siê wysokoæ wynagrodzenia za inkaso w wysokoci rednio 3,0% od zainkasowanych podatków i
op³at.
4. Wysokoæ inkasa dla poszczególnych inkasentów ustali
Wójt Gminy.
§3
Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê:
 z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czêci,
budowle oraz grunty bêd¹ce w³asnoci¹ gminy Zblewo i s³u¿¹ce dla realizacji zadañ komunalnych niezale¿nie od tego w czyim znajduj¹ siê w³adaniu,
 nieruchomoci bêd¹ce w zarz¹dzie lub w³adaniu stra¿y po¿arnej, instytucji kultury i zespo³ów sportowych.
Budynki gospodarcze po by³ych gospodarstwach rolnych utrzymywane i wykorzystywane wy³¹cznie przez
emerytów i rencistów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, mog¹ byæ w czêci lub w ca³oci zwolnione z podatku od nieruchomoci na wniosek zainteresowanych.
§4
Ustala siê podatek od posiadanych psów:
1. Za posiadanie jednego (pierwszego) psa utrzymanego
do celów innych ni¿ pilnowanie gospodarstw rolnych
lub stad na pastwisku, ani te¿ nie bêd¹cego pomoc¹
dla osób kalekich (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych) w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym.
2. Za posiadanie drugiego lub kolejnego, a w gospodarstwie rolnym trzeciego psa w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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3. Osoby zwolnione od podatku na podstawie art. 13
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z pón. zm.) uiszczaj¹ podatek za ka¿dego psa ponad zwolnionego z
podatku w wysokoci 25,00 z³ w stosunku rocznym.
§5
1. Podatnicy podatku od posiadania psów wp³acaj¹ ten
podatek z góry, bez wezwania w terminie do 25 marca
ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³ psa w terminie 1go miesi¹ca od daty nabycia, je¿eli poprzedni posiadacz podatku nie uici³.
2. Rejestracjê psów oraz ustalanie i pobór podatku prowadzi Urz¹d Gminy.
3. Oprócz poboru podatku przez Urz¹d Gminy, podatek
pobieraj¹ so³tysi w drodze inkasa. Do so³tysów pobieraj¹cych podatek stosuje siê § 2 uchwa³y.
4. Zwalnia siê od podatku od posiadania psów posiadaczy szczeni¹t do 3-go miesi¹ca ¿ycia.
§6
1. Ustala siê wysokoæ dziennej op³aty targowej na terenie Gminy Zblewo:
a) przy sprzeda¿y z samochodu, ci¹gników, wozów
konnych i innych pojazdów z przyczep i stoisk w
wysokoci 30,00 z³,
b) przy sprzeda¿y na targowisku zwierzêcym w wysokoci 12,00 z³,
c) przy sprzeda¿y z koszy, worków, rêki w wysokoci
6,00 z³.
2. Ilekroæ w ust. 1 jest mowa o stoiskach nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie stragany, sto³y, namioty, ³ó¿ka i inne
przedmioty, z których mo¿na prowadziæ sprzeda¿.
3. Op³atê targow¹ w wysokoci okrelonej w ust. 1 pobiera siê od ka¿dej osoby prowadz¹cej handel.
4. Poboru op³aty dokonuj¹ na targowiskach lub innych
miejscach wyznaczonych przez Zarz¹d Gminy do prowadzenia handlu, pracownicy Urzêdu Gminy, którzy z
chwil¹ pobrania op³aty, wydaj¹ ka¿dorazowo dowód
uiszczaj¹cemu op³atê.
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§8

Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonane przez organy gminy, jeli czynnoci te
nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej lecz wynikaj¹ z odrêbnych przepisów w ten sposób, ¿e:
1. Za sporz¹dzenie testamentu:
a) w Urzêdzie Gminy po raz pierwszy w wysokoci
40,00 z³,
b) poza Urzêdem Gminy po raz pierwszy w wysokoci 50,00 z³,
c) za zmianê testamentu w wysokoci 80,00 z³.
2. Za czynnoci urzêdowe zwi¹zane z prowadzeniem
przez pracownika Urzêdu Gminy oglêdzin w terenie
z ewentualnymi pomiarami na wniosek strony zainteresowanej w wysokoci 50,00 z³  za czynnoci oglêdzin w terenie bez pomiarów w wysokoci
35,00 z³.
3. Za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokoci
30,00 z³.
§9
Zwalnia siê z op³aty administracyjnej czynnoci urzêdowe zwi¹zane z przeprowadzeniem przez pracownika
oglêdzin w terenie oraz pomiarów dotycz¹cych spraw
mieszkaniowych.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXXI/217/2001 Rady Gminy
Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i
op³at lokalnych na 2002 rok stanowi¹cych dochody gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

§7
1. Ustala siê na terenie Gminy Zblewo op³atê miejscow¹
w 2003 r., któr¹ uiszczaj¹ osoby fizyczne przebywaj¹ce
okresowo w celach wypoczynkowych i turystycznych
w miejscowociach: Borzechowo, Twardy Dó³, Zblewo, Bytonia, Cis i Wirty w wysokoci 1,50 z³ od ka¿dego przebywaj¹cego za ka¿d¹ dobê pobytu okresowego.
2. Zwalnia siê od op³aty miejscowej zorganizowane grupy m³odzie¿y szkolnej z opiekunem.
3. Obowi¹zek uiszczania op³aty miejscowej powstaje
z chwil¹ przybycia do miejscowoci wymienionych
w ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedn¹ dobê w celach wymienionych w ust. 1
4. Poboru op³aty dokonuj¹:
a) od osób przebywaj¹cych na zorganizowane wczasy
na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych
obiektów pobytu czasowego ich kierownicy lub osoby przez nich upowa¿nione do rejestracji pobytu
okresowego,
b) od pozosta³ych osób inkasenci, z którymi Wójt Gminy zawrze umowê dokonanie poboru op³aty miejscowej.

2053
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Zblewo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) 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, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. N r 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy w Zblewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu 1 kwintala ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. og³oszon¹ przez Pre-
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zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze
Polskim Nr 51, poz. 733 przyjmowan¹ jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo
w 2003 r. z kwoty 33,45 z³ do kwoty 32,00 z³.
§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 Gminy
E. Jêdrzejewska

2054
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Zblewo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, 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 1998 r., 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, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Zblewie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê podatek od rodków transportowych w 2003
roku jak nastêpuje:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
520,00 z³
b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
930,00 z³
c) od 9 ton do 12 ton w³¹cznie
1.030,00 z³
d) od 12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.340,00 z³
e) od 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.450,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿szej 18 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) 2.170,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
830,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.240,00 z³

4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia), z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
410,00 z³
5. Od przyczep i naczep (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 18 ton
520,00 z³
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton
1.030,00 z³
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 36 ton
1.140,00 z³
6. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
410,00 z³
b) od 15 do 30 miejsc
780,00 z³
c) powy¿ej 30 miejsc
1.550,00 z³
7. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy bêd¹ce w³asnoci¹ Gminy.
§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 2 i 3 wyprodukowanych w roku 2001 i nowszych ustala siê stawki podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia)
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
470,00 z³
b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
830,00 z³
c) od 9 ton do 12 ton w³¹cznie
930,00 z³
d) od 12 ton do 14 ton w³¹cznie
1.240,00 z³
e) od 14 ton do 18 ton w³¹cznie
1.340,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu powy¿szej 18 ton (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia) 2.060,00 z³
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów (niezale¿nie od liczby osi i rodzaju zawieszenia):
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
780,00 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.140,00 z³
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/218/2001 Rady Gminy w
Zblewie z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska
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Poz. 2055, 2056

2055
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz 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. 1683) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów
i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy:
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  540 z³, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1 lit. a,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  840 z³, z
zastrze¿eniem ust 5 pkt 1 lit. b,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.200 z³, z zastrze¿eniem ust 5 pkt 1 lit. c,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie 1.308 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.212 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 23
tony:
 o liczbie osi  trzy 1.632 z³,
 o liczbie osi  cztery 1.536 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 23 tony, a mniejszej ni¿ 26
ton:
 o liczbie osi  trzy 2.100 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.004 z³,
g) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy 2.160 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej 2.124 z³.
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony 1.116 z³, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 2 lit. a,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton 1.284 z³, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 2 lit. b,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.356 z³, z zastrze¿eniem
ust. 5 pkt 2 lit. c,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie 1.560 z³,
e) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25
ton:
 o liczbie osi  dwie 1.620 z³,
f) równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i do równej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.680 z³,
 o liczbie osi  trzy 1.680 z³,
g) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 2.196 z³,
 o liczbie osi  trzy 2.208 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Od przyczepy i naczepy,z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton 996 z³, z zastrze¿eniem ust. 5
pkt 3,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna 1.020 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do równej 36 ton:
 o liczbie osi  jedna 1.128 z³,
 o liczbie osi  dwie 1.020 z³,
d) powy¿ej 36 ton:
 o liczbie osi  dwie 1.488 z³,
 o liczbie osi  trzy 1476 z³.
4. Od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 1.380,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.500,5. Stawki podatku dla rodków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych okrela siê w wysokoci:
1) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 1:
a) lit. a  444 z³,
b) lit. b  744 z³,
c) lit. c  1.104 z³,
2) dla rodków transportowych, o których mowa w ust. 2:
a) lit. a  1.020 z³,
b) lit. b  1.188 z³,
c) lit. c  1.260 z³
3) dla rodków transportowych o których mowa w ust. 3
lit. a  900 z³.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/197/2001 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych na 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 90, poz. 1272).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2056
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Subkowy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2056, 2057

 4550 

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  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  2 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  4 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli  2% ich wartoci okrelanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200, poz. 1683).
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXVI/195/2001 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 90, poz. 1272).
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2057
UCHWA£A Nr II/20/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów i op³aty targowej w Gminie Subkowy,
wprowadzenia op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe na 2003 r. oraz uregulowania innych
spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) i art. 14, art. 18 oraz art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200, poz. 1683)
Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji
Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co
nastêpuje:

§1
1. Okrela siê stawkê podatku od posiadanych psów
w Gminie Subkowy w wysokoci 25 z³otych rocznie
od jednego psa.
2. Podatku od posiadania psów zwanego dalej podatkiem nie pobiera siê od osób prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe  od jednego psa.
3. Podatek  wp³aca siê z góry bez wezwania w terminie
do dnia 31 marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³
psa po tym terminie, w ci¹gu jednego miesi¹ca od daty
nabycia psa, jeli podatku od posiadania tego psa za
dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
4. Podatek wp³aca siê w po³owie wysokoci stawki przypadaj¹cej za dany rok, gdy podatnik naby³ psa po dniu
30 czerwca danego roku, jeli podatku nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
5. Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku prowadz¹ w³aciwi so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w terminach okrelonych w ust. 3
i 4.
§2
1. Okrela siê wysokoæ dziennej stawki op³aty targowej
na terenie Gminy Subkowy przy sprzeda¿y towaru niezale¿nie od bran¿y w wysokoci 15 z³otych.
2. Op³atê targow¹ wp³aca siê, bez wezwania na konto
Urzêdu Gminy w Subkowach, ka¿dorazowo przed rozpoczêciem sprzeda¿y.
§3
1. Wprowadza siê w Gminie Subkowy op³atê administracyjn¹:
1) za wydanie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) wypisu w wysokoci  30 z³,
b) wyrysu w wysokoci  50 z³,
2) za uzgodnienie projektów technicznych sieci wodnych i kanalizacyjnych, z wy³¹czeniem spraw budownictwa mieszkaniowego w wysokoci  40 z³.
2. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w
ust. 1 uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci  przed dokonaniem tej czynnoci.
3. Op³aty administracyjnej okrelonej w ust. 1 nie pobiera siê od czynnoci urzêdowych zleconych przez organy Gminy Subkowy.
4. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na konto Urzêdu
Gminy w Subkowach.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/199/2001 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psów i op³aty
targowej w Gminie Subkowy, wprowadzenia w niej op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe oraz
uregulowania innych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 90, poz. 1275).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata
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2058
UCHWA£A Nr II/21/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 10 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 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84; zm. Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431; zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81,
poz. 875 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Subkowy  po zasiêgniêciu opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê wzory formularzy w podatku od nieruchomoci:
a) formularz informacji o nieruchomociach i obiektach
budowlanych stanowi¹cy za³¹cznik nr 1*,
b) formularz deklaracji na podatek od nieruchomoci
na dany rok podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 2*.
2. Okrela siê wzory formularzy w podatku rolnym:
a) formularz informacji o gruntach stanowi¹cy za³¹cznik nr 3*,
b) formularz deklaracji na podatek rolny na dany rok
podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 4*.
3. Okrela siê wzory formularzy w podatku lenym:
a) formularz informacji o lasach stanowi¹cy za³¹cznik
nr 5*,
b) formularz deklaracji na podatek leny na dany rok
podatkowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 6*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Kata

2059
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), art. 5 ust. 1, art. 7
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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ust. 2, art. 7a ust. 1, art. 14, art. 15, 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)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ podatku od nieruchomoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,47 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej  11,85 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  6 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od gara¿y  4,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od pozosta³ych budynków lub ich czêci  4 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
7) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych,
8) od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciep³a,
paliw i wody, od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków  2% ich wartoci,
9) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,41 z³
od 1 m2 powierzchni,
10) od gruntów pozosta³ych  0,10 od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) cmentarze,
2) grunty i budynki lub ich czêci, zarz¹dzane w imieniu
gminy przez Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. w Skórczu, z wyj¹tkiem nieruchomoci i
obiektów budowlanych zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków i lokali, od
których najemcy op³acaj¹ czynsz wolny,
3) grunty, budynki lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez jednostki organizacyjne gminy miejskiej
ich statutowej dzia³alnoci, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej innej
ni¿ statutowa,
4) grunty i budynki we w³adaniu jednostek Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
5) budowle s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a i wody, ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej ciep³a i wody oraz
budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
cieków stanowi¹ce w³asnoæ gminy miejskiej.
6) nieruchomoci wchodz¹ce w sk³ad gminnego zasobu
nieruchomoci, nie oddane przez gminê miejsk¹ Skórcz
w posiadanie zale¿ne.
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§3
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci 25 z³ za pierwszego i ka¿dego nastêpnego psa,
p³atn¹ do 30 kwietnia 2003 r. bez wezwania.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.
3. Inkasa podatku dokonuje osoba, z któr¹ Burmistrz Miasta zawiera umowê cywilnoprawn¹, za wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokoci 12% od zainkasowanych kwot podatku.
§4
1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej na targowiskach, w wysokoci:
1) od sprzeda¿y dokonywanej z rêki, kosza, wiadra,
wózka, roweru itp.:
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych w³asnej produkcji
 8 z³,
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych nie pochodz¹cych
z w³asnej produkcji  12 z³,
 artyku³ów innych ni¿ rolno-spo¿ywcze  9 z³,
2) od sprzeda¿y dokonywanej z pojazdu samochodowego, przyczepy, stoiska, straganu, namiotu:
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych w³asnej produkcji
 12 z³,
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych nie pochodz¹cych
z w³asnej produkcji  18 z³,
 artyku³ów innych ni¿ rolno-spo¿ywcze  18 z³;
3) za wjazd pojazdem samochodowym, ci¹gnikiem rolniczym lub wozem konnym na targowisko handlu
zwierzêtami i p³odami rolnymi, w celu:
 sprzeda¿y p³odów rolnych  7 z³ od pojazdu,
 sprzeda¿y zwierz¹t  2 z³ od ka¿dej sztuki zwierz¹t
przeznaczonych do sprzeda¿y.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach.
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
4. W odniesieniu do inkasenta op³aty targowej § 3 ust. 3
uchwa³y stosuje siê odpowiednio.
5. Ust. 4 nie dotyczy targowiska handlu zwierzêtami i p³odami rolnymi.
§5
1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹ce czynnoci urzêdowe:
1) za wydanie wypisów lub wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, od ka¿dej
strony formatu A-4:
a) od pierwszej strony  15 z³,
b) od ka¿dej nastêpnej strony  10 z³,
2) za wydanie przez Burmistrza Miasta 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.
Nr 159, poz. 1051)  100 z³.
2. Obowi¹zek zap³aty op³aty administracyjnej powstaje 
z chwil¹ dokonania zg³oszenia lub wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie czynnoci urzêdowej, a je¿eli w wyniku tej czynnoci ma byæ wydany dokument  z chwil¹ wydania tego dokumentu.

3. Obowi¹zanym do uiszczenia op³aty administracyjnej jest
wnosz¹cy o wykonanie czynnoci okrelonej w ust. 1.
4. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w gotówce na konto Urzêdu Miejskiego, w prowadz¹cym obs³ugê kasow¹ Urzêdu, Banku Spó³dzielczym w Skórczu.
§6
Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc uchwa³a Nr XXVII/
124/2001 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 listopada
2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2002
rok, zmieniona uchwa³ami: Nr XXVIII/131/2001 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2001 r. i Nr XXIX/133/02 z dnia 22
lutego 2002 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
wz. K. Nadolny
Wiceprzewodnicz¹cy

2060
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 10 ust. 1
pkt 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
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 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,
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6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego wg za³¹cznika nr 6 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusu wg za³¹cznika nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
wz. K. Nadolny
Wiceprzewodnicz¹cy
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Stawki podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
5,5 w³¹cznie
powy¿ej 5,5
9 w³¹cznie
powy¿ej 9
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
300
500
600

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

110
135
375
525

135
370
525
1190

135
235
480
627
965
965

235
480
625
965
1500
1500

625
635
990
1575
1575

635
990
1575
2335
2335

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Trzy osie

Cztery osie i wiêcej

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
3,5
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
220
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy +
naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

220
250
530
1345

255
455
875
1845

1185
1640

1640
2420

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
od
do
7
poni¿ej 12

Stawka podatku (w z³otych)
165

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa
(w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

110
170
300

130
300
530

200
580
810
1095

295
810
1230
1620

645
895

895
1220

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

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Dwie osie

Trzy osie
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku od autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniej ni¿
równa lub wy¿sza
30
30

Stawka podatku (w z³otych)
650
1100

2061

2062

UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 10 grudnia 2002 r.

UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie okrelenia wzorów informacji i deklaracji
w zakresie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy
Miejskiej Skórcz.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatków
i op³at lokalnych obowi¹zuj¹cych w 2003 r. na terenie
Gminy Kolbudy.

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 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 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz
2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 5, art. 7
ust. 2, art. 10, art. 12 ust. 4, art. 14, art. 18 i 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 z pón. zm.) i 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.) oraz
art. 4 ust. 1 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 z pón. zm.), Rada
Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do niniejszej
uchwa³y.
2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
3. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y.
4. Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
5. Okrela siê wzór informacji w sprawie podatku lenego stanowi¹cy za³¹cznik nr 5* do uchwa³y.
6. Okrela siê wzór deklaracji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.

1. Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci okrelonej w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki i budowle oraz czêci budynków i budowli znajduj¹ce siê w posiadaniu zak³adów i jednostek bud¿etowych wchodz¹cych w sk³ad struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz jednostek ochrony przeciwpo¿arowej maj¹cych siedzibê na terenie gminy.
3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki i budowle gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest przez osoby ze sta³ym miejscem pobytu
w Gminie Kolbudy, dzia³alnoæ w postaci wynajmowania pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzeda¿y
posi³ków domowych i wiadczenia w gospodarstwach
rolnych innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów,
je¿eli liczba pokoi przeznaczonych do wynajêcia nie
przekracza 5.
4. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki i budowle oraz czêci budynków i budowli, znajduj¹ce siê w posiadaniu publicznych i niepublicznych
zak³adów opieki zdrowotnej, maj¹cych siedzibê na terenie Gminy Kolbudy.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
wz. K. Nadolny
Wiceprzewodnicz¹cy

§2
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

1. Wysokoæ podatku od rodków transportowych wynosi odpowiednio:
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kwota podatku
od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  300 z³,

1

samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  600 z³,
powy¿ej 9 ton  800 z³,

2

3

4

5

6

7

w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y

samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
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,
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
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
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
autobusy w zale¿noci od liczby miejsc
do siedzenia:

2. Zwalnia siê z podatku od rodków transportowych
pojazdy, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3, 5 i 7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, bêd¹ce w posiadaniu zak³adów i jednostek bud¿etowych wchodz¹cych
w sk³ad struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
§3
1. Wysokoæ podatku od posiadania psa wynosi  30 z³
od jednego psa.
2. Podatek jest p³atny w terminie do dnia 15 marca albo
do dnia 15  go miesi¹ca, nastêpnego po miesi¹cu, w
którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego.
3. Z podatku od posiadania psów zwalnia siê psy, które
maj¹ wszczepiony identyfikator
elektroniczny lub posiadaj¹ tatua¿ dokonany w celach
identyfikacyjnych.
§ 3a
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 33,45 z³ na 32,00 z³ za 1q.
§4
1. Wysokoæ op³at lokalnych okrela za³¹cznik nr 5 do
niniejszej uchwa³y.
2. Op³ata targowa za zajêcie powierzchni targowiska lub
innego miejsca handlowego nie mo¿e przekroczyæ
575,86 z³ dziennie.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kolbudy Górne nr
XXXIII/214/2001 z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie

900 z³
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y

500 z³

w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okrela za³¹cznik nr 4 do niniejszej
uchwa³y
mniejszej ni¿ 30 miejsc  600 z³
równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³

ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at w 2002 r.
na terenie Gminy Kolbudy oraz uchwa³a Rady Gminy
Kolbudy nr XXXVIII/246/2002 z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Kolbudy Górne
Nr XXXIII/214/2001 z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatków i op³at w
2002 r. na terenie Gminy Kolbudy.
§6
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kolbudy.
§7
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Wojciechowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 4557 

Poz. 2062

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/15 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOCI  STAWKI NA 2003 R.
Lp.

Przedmiot podatku

Stawka podatku na 2003 r.

2

budynki mieszkalne lub ich czêci  od 1 m powierzchni u¿ytkowej:

1

budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz budynki mieszkalne lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci
2
gospodarczej – od 1 m powierzchni u¿ytkowej:
budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
2
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  od 1 m powierzchni
u¿ytkowej:

2

3

4

budynki lub ich czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
2
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  od 1 m
powierzchni u¿ytkowej:

5

domki letniskowe – od 1m powierzchni u¿ytkowej:

0,41 z³
13,00 z³

1,0 z³

6,30 z³

2

5,40 z³

2

6

gara¿e  od 1m powierzchni u¿ytkowej:

7

budynki pozosta³e lub ich czêci  od 1 m powierzchni u¿ytkowej:

4,10 z³

8

grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu
2
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m
powierzchni:

0,60 z³

9

grunty pozosta³e  od 1 m powierzchni:

0,15 z³

10

grunty pod jeziorami, zajête na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni:
Budowle:

3,15 z³

4,80 z³
2

2

11

2%

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/15 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej
ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

900
950
1.000
1.100
1.200

1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900

1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700

1.400
1.500
1.600
2.130
2.200
2.250

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

12
13
14
15
18

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25
26

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31
32

25
27
29
31
32

Trzy osie

Cztery osie i wiêcej
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/15 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

1.100
1.200
1.300
1.400
1.450
1.500

1.400
1.500
1.600
1.680
1.750
1.800

1.300
1.400
1.500
1.550

1.500
1.600
2.210
2.250

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
Dwie osie

12
18
25
31
36
40

18
25
31
36
40

12
36
40
44

36
40
44

Trzy osie

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr II/15 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

Stawka podatku (w z³otych)

3

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

700
800
900
1.000

900
1.000
1.100
1.200

700
800
900
1.000
1.100

1.000
1.100
1.200
1.500
1.550

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

12
18
25
28

18
25
28

12
28
33
38
44

28
33
38
44

Dwie osie

Trzy osie
12

38

38
44

44

800
900
1.000

1.000
1.150
1.200
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr II/15 /2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
WYSOKOÆ OP£AT LOKALNYCH W ROKU 2003
Lp.
I

1.

2.

Rodzaj op³aty
Op³ata targowa
a) z samochodu ciê¿arowego lub
dostawczego, platformy przyczepy
samochodu albo ci¹gnika z przyczep¹
Sprzeda¿:
b) z samochodu osobowego
c) z wozu konnego
2
za zajêcie 1m powierzchni targowiska
Op³ata miejscowa

II
1.
2.

Stawka op³aty
Stawka na 2003 r.
15,00 z³
10,00 z³
7,00 z³
4,00 z³
Stawka na 2003 r.

dla osób w wieku od 18 do 60 lat
dla pozosta³ych osób

1,50 z³
1,00 z³

Op³ata administracyjna

III

Stawka na 2003 r.

op³ata za wypisy i wyrysy
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

o terenie rolnym

30,00 z³

1.

o terenie budowlanym

180,00 z³

2.

sporz¹dzenie testamentu lub innego dokumentu spadkowego

70,00 z³

2063
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne na terenie Gminy Kolbudy w
2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 Nr 142 r., poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) Rada
Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dla nieruchomoci, bêd¹cych w³asnoci¹
gminy Kolbudy, stawki czynszu w wysokoci:
a) na cele rolnicze  90 z³ za 1 ha, rocznie,
b) ogródki dzia³kowe  0,22 z³ za 1 m2, rocznie,
c) dzia³ki rekreacyjne  0,77 z³ za 1 m2, rocznie,
d) grunty na dzia³alnoæ gospodarcz¹, inn¹ ni¿ rolnicza  0,65 z³ za 1 m2, miesiêcznie,
e) grunty na dzia³alnoæ handlow¹  4,00 z³, miesiêcznie.
2. Ustala siê stawkê miesiêcznego czynszu za 1 m2 dla
lokali u¿ytkowych przeznaczonych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w wysokoci 5,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/215/2001 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty i u¿ytkowe lokale komunalne obowi¹zuj¹cych w 2002 r. na terenie Gminy Kolbudy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Wojciechowski

2064
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatków
i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 wraz z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 5,
art. 10, art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 17, 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 z pón. zm.) oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) i art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Lipusz
uchwala, co nastêpuje:
§1
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 od 1 m2
powierzchni  0,48 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,38 z³,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,10 z³,
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d) letniskowych od 1 m2 powierzchni  0,20 z³,
e) drogi  0,01 z³,
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,45 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  15,20 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,40 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,46 z³,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  3,20 z³,
f) znajduj¹cych siê na dzia³kach letniskowych  5,78 z³.
3) od budowli  2% ich wartoci, okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) od 3,5 do 5,5 ton, w³¹cznie,
520,00 z³
b) powy¿ej 5,5 do 7,5 ton w³¹cznie,
650,00 z³
c) powy¿ej 7,5 do 9,0 ton w³¹cznie,
700,00 z³
d) powy¿ej 9,0 ton,
750,00 z³
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej do uchwa³y lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
z tym, ¿e w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynosz¹, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y  stawki jak w za³¹czniku nr 1 do 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 ton i poni¿ej 12 ton  1.000,00 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 ton, wynosz¹ jak w
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y  stawki jak w
za³¹czniku nr 2 do uchwa³y,
5) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ 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,
6) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
do uchwa³y równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego  
stawki jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y,
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc
360,00 z³
b) powy¿ej 15 miejsc do mniej ni¿ 30 miejsc
520,00 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc.
900,00 z³
2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
2. Nie wprowadza siê innych zwolnieñ poza wymienio-

nymi w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y i w art. 12 ust. 1
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów:
 za ka¿dego posiadanego psa rocznie  30,00 z³.
Przy czym:
1) podatek p³aci siê bez wezwania  w terminie do
31 marca ka¿dego roku, za rok podatkowy z góry,
2) gdy podatnik naby³ psa w ci¹gu roku, p³atnoæ podatku powinna nast¹piæ najpóniej w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia,
3) pobór podatku prowadz¹ Urz¹d Gminy oraz w³aciwi so³tysi,
4) nie wprowadza siê innych zwolnieñ, poza wymienionymi w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§4
1. Okrela siê wysokoæ stawek dziennych op³aty targowej, pobieranej od osób dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowisku:
1) od sprzedaj¹cych z pojazdu samochodowego, ci¹gnika, przyczepy lub wozu konnego  9,00 z³.
a) od sprzedaj¹cych produkty rolne (zbo¿e, ziemniaki)  6,00 z³.
2) od sprzedaj¹cych z kiosku, straganu lub namiotu za
1 m2 powierzchni  3,00 z³.
3) od sprzeda¿y z lady, ³awy, sto³u za ka¿dy metr bie¿¹cy  5,00 z³.
4) od sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, wiadra, skrzyni
itp. za m2 powierzchni  5,00 z³.
5) od sprzedaj¹cych zwierzêta:
a) koni, krów  od sztuki  2,00 z³.
b) trzody chlewnej  od wszystkich sztuk  2,00 z³.
c) owiec  od wszystkich sztuk  1,50 z³.
d) od innych zwierz¹t gospodarskich lub domowych
(drób)  od wszystkich sztuk  1,00 z³.
2. Poboru op³aty targowej za pokwitowaniem dokonuje
inkasent upowa¿niony przez Wójta Gminy.
3. Op³aty targowej nie pobiera siê od osób wymienionych w art. 16 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§5
1. Okrela siê stawki dzienne op³aty miejscowej  pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych we wsi Lipusz i Gostomko, okresowo od dnia 1 czerwca do 30
wrzenia ka¿dego roku w celach wypoczynkowych i
zdrowotnych lub turystycznych w wysokoci  od osób
 1,50 z³.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej powstaje z
chwil¹ przybycia na teren wsi Lipusz i Gostomko, w
zamiarze pozostania co najmniej przez 1 dobê.
3. Pobór op³aty miejscowej prowadzi Urz¹d Gminy oraz
w³aciwi so³tysi.
4. Op³atê uiszcza siê bez wezwania.
§6
1. Okrela siê wysokoæ op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe, wykonane przez pracowników Urzêdu Gminy:
1) za sporz¹dzenie testamentu dla jednej osoby:
 w so³ectwie Lipusz  20,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³.
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2) za czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem na ¿¹danie strony oglêdzin (wizji lokalnej) w terenie:
 w so³ectwie Lipusz  25,00 z³,
 poza so³ectwem Lipusz  40,00 z³.
2. Osoby wnioskuj¹ce wykonanie czynnoci urzêdowych,
uiszczaj¹ nale¿n¹ op³atê administracyjn¹ za pokwitowaniem na rêce pracownika Urzêdu w dniu wykonania tej czynnoci.

3. Wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej ustala siê w
wysokoci 22,00 z³. od jednego targu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski

§6
1. Inkasentami podatków i op³at lokalnych wymienionych
w niniejszej uchwale w § 1-3 oraz § 5-6 oraz podatku
rolnego i lenego s¹ upowa¿nieni pracownicy Urzêdu
Gminy i w³aciwi so³tysi wsi.
2. Wskanik wysokoci wynagrodzenia za inkaso dla so³tysów ustala siê w wysokoci 5% od zainkasowanych
kwot.

Za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y Nr III/12/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Liczba dwóch osi
i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach):
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15

Liczba trzech osi
i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach):

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
800
880
900
990
1000
1100
1100
1210
Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1100
1250
1200
1350
1300
1450

nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
17
19

17
19
21

21

23

1400

1550

23
25

25

1650
1700

1900
2000

Liczba czterech i wiêcej osi
i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach):
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1650
1900
1750
2000
1850
2100
2000
2250
2000
2250

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/12/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 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
Liczba dwóch osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1100
1100
1150
1200
1200
1200
1550
1730
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Liczba trzech osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
40

40

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne
1250
1600
1750
2210

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/12/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 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
Liczba jednej osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa +
pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
18
18
25
25
Liczba dwóch osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa +
pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
28
28
33
33
38
38
Liczba trzech osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa +
pojazd silnikowy, przyczepa + pojazd
silnik (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

12
38

38

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
450
500
500
550
600
600
Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
600
650
650
780
750
1150
1050
1490
Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
700
870
900
1140

2065

§1

UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Lipusz
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Okrela siê wzór informacji do wymiaru podatku od
nieruchomoci wg za³¹cznika Nr 1* do niniejszej uchwa³y oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci wg
za³¹cznika Nr 2* do niniejszej uchwa³y.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy do wymiaru
podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku
lenego na terenie Gminy Lipusz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 wraz z pón. zm.), w zwi¹zku z 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 wraz
z pón. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
Lipusz uchwala, co nastêpuje:

§2
Okrela siê wzór informacji do wymiaru podatku rolnego wg za³¹cznika Nr 3* do niniejszej uchwa³y oraz
wzór deklaracji na podatek rolny wg za³¹cznika Nr 4* do
niniejszej uchwa³y.
§3
Okrela siê wzór informacji do wymiaru podatku lenego wg za³¹cznika Nr 5* do niniejszej uchwa³y oraz wzór
deklaracji na podatek leny wg za³¹cznika Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2065, 2066
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy od roku
podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski

2066
UCHWA£A Nr II/24/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci nie zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,49 z³.
2. Od budynków letniskowych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³.
3. Od pozosta³ych budynków lub ich czêci:
a) wybudowanych dla celów produkcyjnych, us³ugowych lub magazynowych zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w pozwoleniu na ich budowê od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  5,78 z³,
b) innych, nie wymienionych pod liter¹ a, od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,00 z³.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) letniskowych  0,15 z³,
b) zajêtych pod drogami, innymi ni¿ publiczne  0,02 z³,
c) pozosta³ych  0,15 z³.
5. Od gruntów pod jeziorami zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni  3,38 z³.
§2
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ rolnicza lub lena, nastêpuj¹co:
1. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie:
a) handlu i gastronomii od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 16,00 z³,
b) na prowadzenie orodków wczasowych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 15,50 z³,
c) w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 8,06 z³,
d) udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 3,46 z³,
e) pozosta³ej dzia³alnoci gospodarczej: od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 14,50 z³.
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2. Od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w
przeliczeniu na pe³ne etaty na okres co najmniej do
koñca roku 2003:
a) w zakresie handlu i gastronomii:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
12,00 z³,
 od 4 do 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 10,40 z³,
 od powy¿ej 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 8,00 z³,
b) w zakresie rzemios³a i zak³adów us³ugowych, za wyj¹tkiem orodków wczasowych:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
11,00 z³,
 od 4 do 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 10,00 z³,
 powy¿ej 5 etatów  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej: 7,50 z³.
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.
4. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
a) w zakresie handlu i gastronomii zajête przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w przeliczeniu na pe³ne etaty na
okres co najmniej do koñca roku 2003:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹: 0,45 z³,
 od 4 do 5 etatów: 0,42 z³,
 powy¿ej 5 etatów: 0,36 z³,
b) w zakresie rzemios³a i zak³adów us³ugowych, za wyj¹tkiem orodków wczasowych, zajête przez podmioty gospodarcze, w których nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w przeliczeniu na pe³ne etaty na
okres co najmniej do koñca roku 2003:
 od 1 do 3 etatów lub rozpoczynaj¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹: 0,42 z³,
 od 4 do 5 etatów: 0,36 z³,
 powy¿ej 5 etatów: 0,28 z³,
c) w zakresie pozosta³ej dzia³alnoci gospodarczej: 0,55 z³.
§3
Na terenie gminy Lubichowo zwalnia siê od podatku
od nieruchomoci:
1) budynki i budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i
oczyszczania cieków oraz zajête pod nie grunty;
2) budynki i budowle i zajête pod nie grunty na obszarze wysypisk mieci, dopuszczonych do u¿ytku publicznego;
3) budynki, budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców oraz zajête pod nie grunty;
4) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez jednostki OSP statutowej dzia³alnoci;
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5) nieruchomoci lub ich czêci zajête na potrzeby prowadzenia przez so³ectwa dzia³alnoci kulturalnej wród
swoich mieszkañców;
6) nieruchomoci lub ich czêci bêd¹ce we w³adaniu samorz¹dowych instytucji kultury.
7) mieszkaniowy zasób gminy oraz zajête pod niego grunty.

Poz. 2066, 2067, 2068, 2069
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2067
UCHWA£A Nr II/25/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zmianami/ Rada Gminy Lubichowo uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
1. Za sporz¹dzenie testamentu, zgodnie z treci¹ art. 951
kc, przez Wójta Gminy lub przez Sekretarza Gminy w
Lubichowie w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) 180,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w siedzibie
Urzêdu Gminy,
b) 186,00 z³  za sporz¹dzenie testamentu w miejscu
zamieszkania testatora lub innym miejscu poza siedzib¹ Urzêdu Gminy.
2. Za czynnoci urzêdowe w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) 50,00 z³  za wydanie informacji o terenie dla terenów innych ni¿ przeznaczonych pod zalesienie,
b) 60,00 z³  za wydanie postanowienia o zgodnoci
wstêpnego podzia³u nieruchomoci z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) 90,00 z³  za uzgodnienie wjazdu na drogê gminn¹,

2068
UCHWA£A Nr II/26/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci,
sposobu poboru, terminów p³atnoci op³aty miejscowej w miejscowociach Ocypel i Szteklin.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VI/53/95 Rady Gminy w Lubichowie z
dnia 25 stycznia 1995 roku w sprawie ustalenia wysokoci, sposobu poboru i terminów p³atnoci op³aty miejscowej w miejscowociach Ocypel i Szteklin wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
 w § 1 pkt 1 wyrazy 1,10 z³ zastêpuje siê wyrazami
0,80 z³,
 pkt 2 wyrazy 1,46 z³ zastêpuje siê wyrazami 1,60 z³.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

§2

2069

1. Op³ata, o której mowa w § 1 jest uiszczana w momencie sk³adania wniosku o wykonanie powy¿szych czynnoci w BS Lubichowo na konto Urzêdu Gminy.
2. W przypadku niecierpi¹cych zw³oki op³ata mo¿e byæ
uiszczona w terminie póniejszym, jednak¿e nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.

UCHWA£A Nr II/27/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/257/2001 Rady Gminy Lubichowo z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej.

w sprawie okrelenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotycz¹ce podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84), 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.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2069, 2070
§1

1. Ustala siê na terenie gminy Lubichowo wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji
na podatek od nieruchomoci, o którym mowa w art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji
na podatek rolny, o którym mowa w art. 6a ust. 8 pkt 1
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji
na podatek leny, o którym mowa w art. 6 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§2

2.
3.

4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2070
UCHWA£A Nr II/28/2002
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania i odp³atnoci
z obiektów budowlanych, lokali u¿ytkowych, gruntów
nierolniczych i urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ mienia gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy stanowi, ¿e obiekty budowlane, lokale
u¿ytkowe, grunty nierolnicze i urz¹dzenia stanowi¹ce w³asnoæ mienia gminy mog¹ byæ oddane do u¿ytkowania
w najem lub dzier¿awê na zasadzie umów cywilno-prawnych.
§2
Ustala siê stawki najmu  dzier¿awy za korzystanie z
mienia gminnego o którym mowa w § 1 uchwa³y:
1. Przy najmie lokali u¿ytkowych:
a) 27,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê
pomieszczenia w budynku Urzêdu Gminy przez
Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
* Za³¹czników Nr 1-4 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

5.
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b) 27,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê pomieszczenia w budynku Remizy OSP w Ocyplu przez Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
c) 20,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie za dzier¿awê pomieszczenia w budynku Reminy OSP w Ocyplu aktualnie zajmowanego przez p.p.u.p. Poczta Polska Urz¹d Pocztowy w Starogardzie Gd.,
d) kwotê 180,00 z³ miesiêcznie za dzier¿awê pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Osowie Lenym przez Pana Jana Uznañskiego.
Przy najmie gara¿y:
 2,50 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni
u¿ytkowej miesiêcznie.
Przy najmie innych obiektów budowlanych lub ich czêci:
 1,50 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni
u¿ytkowej miesiêcznie.
Przy dzier¿awie gruntów nierolniczych pod dzia³alnoæ
gospodarcz¹:
 12,00 z³ od jednego metra kwadratowego powierzchni gruntu miesiêcznie.
Stawki okrelone w § 2 pkt 1-4 nie zawieraj¹ podatku
VAT.
§3

1. Ustala siê stawki za wynajêcie pomieszczeñ w budynkach bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Lubichowo w celu
zorganizowania uroczystoci weselnych, wieczorków
tanecznych, styp lub innych imprez jednorazowych
w nastêpuj¹cej wartoci:
a) w wietlicy wiejskiej w Bietowie
80,00 z³/dobê
b) w wietlicy wiejskiej w Zielonej Górze 75,00 z³/dobê
c) w wietlicy wiejskiej we Wdzie
37,00 z³/dobê
d) w wietlicy wiejskiej w Smolnikach 21,00 z³/dobê
e) w Domu Ludowym w Osowie Lenym 37,00 z³/dobê
f) w remizo-wietlicy w Lubichowie
45,00 z³/dobê
natomiast w przypadku organizowania imprez artystycznych z udzia³em znanych przedstawicieli wiata
kultury i sztuki
150,00 z³/dobê
2. Stawki okrelone w ust. 1 nie zawieraj¹ podatku VAT.
3. Na najemcy pomieszczeñ w celach okrelonych w niniejszym paragrafie spoczywa równie¿ obowi¹zek uiszczenia na rzecz gminy op³at za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ w/g wskazañ licznika.
4. Szczegó³owe warunki najmu, terminy p³atnoci oraz
sprawy odpowiedzialnoci za uszkodzenia mienia
gminnego w czasie imprez bêd¹ ka¿dorazowo okrelone w umowie zawieranej pomiêdzy najemc¹ i Wójtem Gminy Lubichowo.
5. Zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za najem oraz
za energiê elektryczn¹:
Jednostki OSP, Ko³a Gospodyñ, Rady So³eckie, Orodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku  Rejon Starogard Gd., Zrzeszenie Producentów Rolnych oraz Gminny Orodek Kultury w Lubichowie w przypadku organizowania imprez okrelonych w ust. 1.
§4
Ustala siê stawki odp³atnoci za korzystanie z urz¹dzeñ
gminnych takich jak: szamb, gminnego wysypiska odpadów komunalnych sta³ych i kontenerów na mieci:
1. Za wywóz nieczystoci p³ynnych od najemców lo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

3.

4.

5.
6.

Poz. 2070, 2071

 4566 

kali mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób
gminy w wysokoci 2,20 z³ za zrzucony 1 metr szecienny cieków do szamba.
Przy ustaleniu prawa korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych sta³ych:
a) 6,50 z³ za zrzut 1 metra szeciennego odpadów
(mieci) z terenu gminy,
b) 3,25 z³ za zrzut 1 metra szeciennego odpadów
(mieci) przez Nadlenictwo Lubichowo.
Przy korzystaniu z kontenerów na mieci:
a) od gospodarstwa domowego za okres 12 m-cy 
70,00 z³,
b) od w³acicieli domków letniskowych za sezon letni
 50,00 z³.
Za wywóz odpadów komunalnych sta³ych od najemców lokali mieszkalnych tworz¹cych mieszkaniowy zasób gminy w wysokoci 6,00 z³ od osoby miesiêcznie.
Stawki okrelone w § 4 pkt 1-4 nie zawieraj¹ podatku VAT.
Zwalnia siê z obowi¹zku uiszczania op³at za korzystanie z urz¹dzeñ gminnych: Urz¹d Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Lubichowo tj. Gminny
Orodek Kultury, Biblioteki, Remizo- wietlice, wietlice Wiejskie i Stra¿nice OSP.
§5

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do umarzania lub obni¿ania w przypadkach spo³ecznie lub gospodarczo uzasadnionych stawki okrelone w § 2, 3 i 4 uchwa³y.
§6
Za inkasowanie op³at z tytu³u korzystania z kontenerów na mieci So³tysi otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 8% kwoty zainkasowanej z tytu³u tych
op³at.
§7
Z dniem 1 stycznia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr XXXII/
216/2001 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 5 grudnia
2001 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odp³atnoci z obiektów budowlanych, lokali u¿ytkowych, gruntów
nierolniczych i urz¹dzeñ stanowi¹cych w³asnoæ mienia
gminy Lubichowo.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2071
UCHWA£A Nr II/29/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotycz¹cych tej op³aty.
Na podstawie art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) w zwi¹zku z 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 ze zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Stawka dzienna op³aty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie wynosi:
I. ARTYKU£Y ROLNO  SPO¯YWCZE
1. Od sprzeda¿y dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego  20,00 z³
dziennie,
b) z samochodu osobowego  16,00 z³ dziennie.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni gruntu
do 5 m2  11,00 z³ dziennie.
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 metrów
kwadratowych  18,00 z³ dziennie.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka, z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  3,50 z³ dziennie.
II. ARTYKU£Y INNE NI¯ ROLNO  SPO¯YWCZE
1. Od sprzeda¿y dokonywanej:
a) z samochodu dostawczego lub ciê¿arowego  35,00 z³
dziennie,
b) z samochodu osobowego  25,00 z³ dziennie.
2. Z lady sprzeda¿nej oraz zajmowania powierzchni gruntu
do 5 metrów kwadratowych 18,00  z³ dziennie.
3. Zajmowania powierzchni gruntu powy¿ej 5 metrów
kwadratowych  37,00 z³ dziennie.
4. Od sprzeda¿y obnonej tj. dokonywanej z wózka, z rêki, z kosza, z wiadra i roweru  9,50 z³ dziennie.
§2
1. Op³atê targow¹ na terenie gminy oraz na targowisku
gminnym pobiera siê dziennie  wed³ug stawek okrelonych w § 1 od osób fizycznych i osób prawnych
dokonuj¹cych sprzeda¿y obwonej na obszarze gminy.
2. Op³atê targow¹ pobieraj¹ inkasenci  uprawnieni do
poboru tej op³aty, którzy z chwil¹ jej pobrania wydaj¹
odpowiednie pokwitowanie uiszczaj¹cemu op³atê.
3. Za inkasowanie op³aty targowej inkasenci otrzymuj¹
wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 25% kwoty
zainkasowanej z tytu³u tych op³at.
§3
Z dniem 1stycznia 2003 r. traci moc uchwa³a Nr XXXII/
263/2001Rady Gminy w Lubichowie z dnia 5 grudnia
2001 r. w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz
unormowanie niektórych spraw dotycz¹cych tych wiadczeñ.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki
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2072
UCHWA£A Nr II /33/2002
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminu jego p³atnoci i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy
Lubichowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów na terenie gminy Lubichowo w kwocie:
1) od pierwszego posiadanego psa rocznie  22,00 z³,
2) od drugiego posiadanego psa rocznie  37,00 z³,
3) od trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa rocznie 
37,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny z góry bez
wezwania do dnia 30 czerwca ka¿dego roku.
§3
Podatek za psa w przypadku zbycia w I pó³roczu nale¿y wp³aciæ w wysokoci po³owy stawki nale¿nego podatku rocznego.
§4
Podatek za psa pobiera siê w wysokoci po³owy stawki je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 30 czerwca danego roku.
§5
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w gminie Lubichowo prowadz¹ w³aciwi
so³tysi i im podatnicy wp³acaj¹ podatek bez wezwania w
terminie okrelonym w § 2.
§6
Za inkasowanie podatku od posiadania psów so³tysi
otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci 10%
kwoty zainkasowanej z tytu³u tego podatku.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003
oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2073
UCHWA£A Nr II/5/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoci w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,39 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,50 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,62 z³,
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej domków letniskowych  5,50 z³,
b) od 1 m2 gara¿y  3,46 z³,
6) od wartoci budowli  2%,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,58 z³,
8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,38 z³,
a) od 1 m2 pozosta³ych gruntów  0,30 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty stanowi¹ce w³asnoæ gminy Rzeczenica i
bêd¹ce we w³adaniu jednostek organizacyjnych gminy.
§3
Podatek od nieruchomoci p³atny jest w kasie Urzêdu
Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto:
BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-305189-36001-11/1.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2074
UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003
rok.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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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, oraz art. 13
i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania psów
w nastêpuj¹cej wysokoci tj.:
 od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu 
20,00 z³.
§2
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia 31
marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
dnia wejcia w posiadanie psa.
§3

§3
Targowiskami o których mowa w § 2 s¹ wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal u¿ywanych do targów, aukcji i wystaw.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Op³ata targowa p³atna jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa, lub na rachunek bud¿etu gminy konto: BS Cz³uchów
Nr 16101162-93260006-305189-36001-11/1.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Podatek od posiadania psów p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na
konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-30518936001-11/1.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2076

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2075
UCHWA£A Nr II/7/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek op³aty targowej na obszarze Gminy
Rzeczenicy w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, oraz art. 15,
16, 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej:
1) za sprzeda¿ towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z rêki 
8,00 z³,
2) za sprzeda¿ towaru z samochodu osobowego oraz
przyczep samochodowych, ci¹gnikowych a tak¿e z wozów konnych  11,00 z³,
3) za sprzeda¿ towaru z samochodu dostawczego do 1,5 t
i powy¿ej 1,5 t  17,00 z³.
§2
Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach.

UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na
2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 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, Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Rzeczenica op³atê administracyjn¹:
1) za sporz¹dzenie przez Wójta lub Sekretarza Gminy
testamentu allograficznego w trybie art. 951 kodeksu cywilnego  32,00 z³.
§2
Op³ata jest p³atna z chwil¹ zg³oszenia wykonania czynnoci urzêdowych wymienionych w § 1.
§3
Zwalnia siê od op³aty osoby zapisuj¹ce w testamencie
allograficznym swój maj¹tek na rzecz gminy lub na cele
charytatywne.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza
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2077
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia redniej ceny skupu ¿yta na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, oraz art. 6
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (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) w zwi¹zku
z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r.
(M.P. Nr 51, poz. 733) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê okrelon¹ cenê 1 q ¿yta og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów w 2002 r. (M.P.
Nr 51, poz. 733) do kwoty  28,00 z³ w celu obliczenia
podatku rolnego w 2003 r.
§2
Podatek rolny p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu gminy na konto w BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006-305189-36006-11/1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2078
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, oraz art. 10,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków transportowych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie  600,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie  770,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.050,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 13 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 13 do 14 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 14 do 15 ton w³¹cznie  1.650,00 z³ 
powy¿ej 15 do 18 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
b) trzy osie:
 od 15 do 17 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 17 do 19 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 19 do 21 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 21 do 23 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 23 do 25 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 25 do 26 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
c) cztery osie:
 od 23 do 25 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 25 do 27 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 27 do 29 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 29 do 31 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
 powy¿ej 31 do 32 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 do 5,5 ton w³¹cznie  1.250,00 z³ ,
b) powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie  1.350,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.400,00 z³,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie i powy¿ej 36 ton:
a) dwie osie:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie  1.550,00 z³,
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
 powy¿ej 25 do 36 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
 powy¿ej 36 do 40 ton w³¹cznie  1.850,00 z³,
d) trzy osie:
 od 36 do 40 ton w³¹cznie  1.950,00 z³,
 powy¿ej 40 do 44 ton w³¹cznie  2.300,00 z³,
5) od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego  1.150,00 z³,
6) od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego do 36 ton w³¹cznie powy¿ej 36 ton:
a) jedna o:
 od 12 do 18 ton w³¹cznie  850,00 z³,
 powy¿ej 18 do 25 ton w³¹cznie  950,00 z³,
 powy¿ej 25 do 28 ton w³¹cznie  1.050,00 z³,
b) dwie osie:
 od 23 do 28 ton w³¹cznie  1.300,00 z³,
 powy¿ej 28 do 33 ton w³¹cznie  1.350,00 z³,
 powy¿ej 33 do 38 ton w³¹cznie  1.600,00 z³,
 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie  1.650,00 z³,
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c) trzy osie:
 od 36 do 38 ton w³¹cznie  1.700,00 z³,
 powy¿ej 38 do 44 ton w³¹cznie  1.750,00 z³,
7) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.350,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.750,00 z³,
§2
Zwalnia siê z podatku rodki transportowe stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy Rzeczenica i gminnych jednostek organizacyjnych s³u¿¹ce do przewozu dzieci do szkó³ oraz
pojazdy specjalistyczne po¿arnictwa.
§3
Podatek od rodków transportowych p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy, u so³tysa lub na rachunek bud¿etu
gminy na konto: BS Cz³uchów Nr 16101162-93260006305189-36001-11/1.

Poz. 2078, 2079, 2080, 2081

2) Deklaracja na podatek rolny  jak w za³¹czniku nr 4*
do niniejszej uchwa³y.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
lenego:
1) Informacja w sprawie podatku lenego  jak w za³¹czniku nr 5* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek leny  jak w za³¹czniku
nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Guza

2079
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683), art. 6a ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
od nieruchomoci:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci
 jak w za³¹czniku nr 1* do niniejszej uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomoci  jak w za³¹czniku nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§2

2080
UCHWA£A Nr 7/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawê obliczenia podatku rolnego za rok 2003
na obszarze gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z pón. zm.) oraz w zwi¹zku z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51, poz. 733)
 Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê cenê skupu ¿yta, jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w
roku 2003 na kwotê 33,45 z³ za jeden kwintal.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2081

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

UCHWA£A Nr 8/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy do podatku
rolnego:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego  jak w za³¹czniku nr 3* do niniejszej uchwa³y,

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

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

* Za³¹czników Nr 4-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2081, 2082, 2083

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) 
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci nie
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci powierzchni u¿ytkowej  0,43 z³ od 1 m2,
2) od pozosta³ych budynków lub ich czêci powierzchni
u¿ytkowej  5,10 z³ od 1 m2,
3) od gruntów pozosta³ych  0,09 z³ od 1 m2.
§2
Stawki podatku od nieruchomoci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrela siê w wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci oraz od czêci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od powierzchni u¿ytkowej 
15,25 z³ od 1 m2,
2) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od powierzchni
u¿ytkowej  8,06 z³ od 1 m2,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia us³ug medycznych od powierzchni u¿ytkowej 
3,46 z³ od 1 m2,
4) od budowli  2% ich wartoci,
5) od powierzchni gruntów  0,53 z³ od 1 m2.
§3
Obni¿a siê o:
1. 50% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 1 pkt 2 dla emerytów i rencistów.
2. 30% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu zbó¿ w iloci nie mniej ni¿ 500 ton.
3. 20% stawkê podatku od nieruchomoci wymienionego w § 2 pkt 1 za budynki lub ich czêci zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
skupu i magazynowania surowców zielarskich.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 252/2001 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2082
UCHWA£A Nr 9/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z pón. zm.)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) gminy, o ile nie s¹ w³asnoci¹ osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, o których mowa
w art. 3 ust. 1, pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych;
2) wysypisko mieci i budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania ciep³a bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego;
3) budynki, grunty, budowle bêd¹ce w zarz¹dzie zak³adu bud¿etowego zwi¹zane bezporednio z wykonywaniem zadañ statutowych (stanowi¹cych siedzibê
i bazê zak³adu);
4) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ, bêd¹ce w
posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie przez zak³ady i jednostki bud¿etowe dzia³aj¹ce w zakresie owiaty, kultury i stra¿y po¿arnej.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹
budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 253/2001 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnieñ
z podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2083
UCHWA£A Nr 10/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz poboru podatku i wysokoci wynagrodzenia nale¿nego za pobór.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
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Poz. 2083, 2084
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska
w Nowym Stawie, uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczny podatek od posiadania psów w wysokoci 25 z³ za ka¿dego psa.
§2
Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
do dnia 31 marca ka¿dego roku na rachunek Urzêdu Miejskiego w Banku Spó³dzielczym.
§3
Zarz¹dza siê w gminie Nowy Staw pobór podatku od
posiadania psów w drodze inkasa przez So³tysów.
§4
Ustala siê dla So³tysów w gminie Nowy Staw wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10% od sumy pobranego podatku.
§5
Traci moc Uchwa³a Nr 183/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz
poboru podatku i wysokoci wynagrodzenia nale¿nego
za pobór.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2084
UCHWA£A Nr 11/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10 ustawy
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada Miejska w
Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
546,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
910,c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
1.091,2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne
1,840,-

3. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych
2.124,4. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie
642,b) od 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
749,c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
856,5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne osi jezdnych:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.193,b) powy¿ej 36 ton
2.033,6. 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 do 36 ton w³¹cznie
1.492,b) powy¿ej 36 ton
2.207,7. Od przyczep i naczep które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego
1.091,8. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z zwieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.257,b) powy¿ej 36 ton
1.594,9. O przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton w³¹cznie
1.257,b) powy¿ej 36 ton
1.552,10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
856,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.498,§2
Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 wyprodukowanych w latach 1998 -2002 posiadaj¹cych katalizatory spalin 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
321,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
535,c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton
642,2. 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 poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do poni¿ej 5,5 ton
428,b) od 5,5 tony do poni¿ej 9 ton
535,c) od 9 ton do poni¿ej 12 ton
642,-
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Poz. 2084, 2085, 2086

3. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
749,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
856,§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 254/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002 oraz nr 265/2002 z dnia 15 lutego 2002 r.
wprowadzaj¹ca zmiany w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na rok 2002.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§5
Uchwa³a obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2003 r.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr 256/2001 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wydzier¿awiania gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2085
UCHWA£A Nr 12/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wydzier¿awienia gruntów z przeznaczeniem
pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owosk³adow¹.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zezwala siê na wydzier¿awienie gruntów z przeznaczeniem pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ i przemys³owo-sk³adow¹.
§2
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu za 1 m2
powierzchni gruntów wydzier¿awianych na podane ni¿ej
cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wysokoci 5,88 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbie Nr 1
miasta Nowy Staw.
b) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wysokoci 4,70 z³ za 1 m2, po³o¿one w pozosta³ych obrêbach ewidencyjnych miasta Nowy Staw.
c) za grunty pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ w wysokoci 3,53 z³ za 1 m2, po³o¿one w obrêbach wiejskich.
§3
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 m2 powierzchni gruntów wydzier¿awianych
na podane ni¿ej cele:
a) za grunty pod dzia³alnoæ przemys³owo-sk³adow¹
w wysokoci 0,09 z³ za 1 m2, po³o¿one na terenie
Gminy Nowy Staw.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2086
UCHWA£A Nr 13/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.)) oraz art. 15, ust. 1 i art. 19, pkt 1,
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach:
1) od osób z baga¿em rêcznym od ka¿dego stanowiska  6,- z³,-,
2) od samochodów osobowych  14,- z³,-,
3) od samochodów ciê¿arowych  29,- z³,-,
4) od kiosków przenonych  11,- z³,-,
5) od osób z baga¿em rêcznym zajmuj¹cych powierzchniê do 1 m2  5,- z³.
§2
Inkasentem op³aty targowej jest osoba fizyczna lub osoba prawna dzia³aj¹ca na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta Nowy Staw.
§3
Inkasent z tytu³u op³aty otrzyma nale¿noci w wysokoci 10% dochodów uzyskanych z dokonywanych wp³at.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 182/2000 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5

2088

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

UCHWA£A Nr 16/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2087
UCHWA£A Nr 14/2002
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) 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 z pón. zm.)  Rada
Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w Gminie Nowy Staw op³atê administracyjn¹ za sporz¹dzanie testamentu wed³ug art. 951 Kodeksu Cywilnego:
a) w siedzibie Urzêdu  50,00 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu  70,00 z³.
§2
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 1
uiszcza op³atê administracyjn¹ w nale¿nej wysokoci
 przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Burmistrz mo¿e wyraziæ zgodê na uiszczenie op³aty,
o której mowa wy¿ej w uzgodnionym terminie póniejszym.
3. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê gotówk¹, p³atn¹ na
konto Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.

w sprawie okrelenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny
i podatek leny obowi¹zuj¹cych na terenie miasta i gminy Nowy Staw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce wzory formularzy deklaracji i
informacji:
1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y;
2) wzór formularza informacji na podatek od nieruchomoci stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* do uchwa³y;
3) wzór formularza deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y;
4) wzór formularza informacji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y;
5) wzór formularza deklaracji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y;
6) wzór formularza informacji na podatek leny stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6* do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

§4
Traci moc Uchwa³a Nr 257/2001 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci op³aty administracyjnej za niektóre czynnoci urzêdowe.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak

2089
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.
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Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w Kartuzach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

§1

§5

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêci  0,51 z³,
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,40 z³,
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³,
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³,
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêci  4,00 z³,
6) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków letniskowych  5,78 z³,
7) od budowli lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  2% ich wartoci
okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
8) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³,
9) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych  3,38 z³ ,
10) od 1 m2 powierzchni gruntów pozosta³ych  0,15 z³.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.

§2
Obni¿a siê stawki podatku od nieruchomoci:
1) o 50% stawki podatku od nieruchomoci od budynków mieszkalnych lub ich czêci je¿eli wy³¹cznym u¿ytkownikiem jest emeryt lub rencista, którego jedynym
ród³em utrzymania jest emerytura lub renta,
2) stawki podatku od nieruchomoci od budynków lub
ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
a) o 6,1% dla nieruchomoci po³o¿onych w II strefie
miasta, tj. na kwotê  15,40 z³,
b) o 24,6% dla nieruchomoci po³o¿onych poza granicami miasta, tj. na kwotê  12,37 z³,
I i II strefê okrela Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ,
bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie gminnych
jednostek organizacyjnych dotowanych z bud¿etu gminy,
2) nieruchomoci lub ich czêci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy nie obci¹¿one prawami osób trzecich.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/501/01 Rady Miejskiej

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2090
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy na podatek
od nieruchomoci, podatek rolny i podatek leny.
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 i Nr 200, poz. 1683) i art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy na podatek od nieruchomoci, podatek rolny i podatek leny:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomoci
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do niniejszej uchwa³y,
2) deklaracja na podatek od nieruchomoci zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y
3) informacja w sprawie podatku rolnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y,
4) deklaracja na podatek rolny zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4* do niniejszej uchwa³y,
5) informacja w sprawie podatku lenego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y,
6) deklaracja na podatek leny zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2091
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na
rok 2003.

Na podstawie art. 10, ust. 1 i art 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz 86, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
Rada Miejska na wniosek Burmistrza Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych na rok 2003:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
Masa ca³kowita pojazdu
W tonach
3,5 do 5,5 w³¹cznie
Pow. 5,5 -9 w³¹cznie
Pow 9 a poni¿ej 12

Stawka w z³otych
Wyprodukowane po 1992 r.
Wyprodukowane do 1992 r. w³¹cznie
580
600
910
950
1.140
1.200

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
Liczba osi jezdnych
i dopuszczalna masa ca³kowita
Równa
Mniejsza ni¿
lub wy¿sza ni¿
12
18
26

18
26

12
18
26

18
26

12
18
26

18
26

Stawki podatku w z³otych
O (osie)jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie jezdne
1.490
1.650
1.884
Trzy osie jezdne
1.200
1.650
1.884
Cztery osie jezdne
1.200
1.610
1.884

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1.500
1.750
2.060
1.300
1.750
2.060
1.300
1.680
2.124

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

Stawka w z³otych
Wyprodukowane po 1992 r.
800
1.000
1.270

Od 3,5 do poni¿ej 5,5
Od 5,5 do poni¿ej 9
Od 9 do poni¿ej 12

Wyprodukowane do 1992 r. w³¹cznie
870
1.080
1.370

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wiêkszej ni¿ 12 ton:
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów
Równa
lub wy¿sza ni¿

Mniejsza ni¿

12
18
36

18
36

12
18
36

18
36

Stawka podatku w z³otych
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznawanym
za równowa¿ne
Dwie osie jezdne
1500
1.600
1.895
Trzy osie jezdne
1.500
1.600
1.833

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.550
1.690
2.061
1.550
1.690
2.207

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton do
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Masa ca³kowita
zespo³u pojazdów w tonach
Od 7 do poni¿ej 12

Stawka w z³otych
Wyprodukowane po 1992 r.
720

Wyprodukowane do 1992 r. w³¹cznie
770

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u pojazdów
Równa
lub wy¿sza ni¿

Stawka podatku w z³otych
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznawanym za równowa¿ne

Mniejsza ni¿

Jedna o jezdna
12
18
36

18
36

12
18
36

18
36

12
18
36

18
36

1.060
1.400
1.510

1.100
1.400
1.590

1.060
1.400
1.510

1.100
1.400
1.590

1.060
1.400
1.490

1.100
1.400
1.590

Dwie osie jezdnie

Trzy osie jezdnie

7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
Mniejsza ni¿ 30
Powy¿ej 30

Stawka w z³otych
Wyprodukowane po 1992 r.
1.350
1.420

Wyprodukowane do 1992 r. w³¹cznie
1.380
1.450

§2

2092

Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1,3 i 7 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
550,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
880,00 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.070,00 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
750,00 z³
 powy¿ej 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
950,00 z³
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.220,00 z³
c) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc
1.300,00 z³
 równej lub powy¿ej 30 miejsc
1.378,00 z³

UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 10 grudnia 2002 r.

§3
Traci moc Uchwa³a XXXI/502/01 z dnia 27 padziernika 2001 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, sposobu ustalania, poboru, terminu p³atnoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku na
2003 rok.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoci  20,00 z³ rocznie od ka¿dego psa podlegaj¹cego opodatkowaniu.
2. Podatek pobiera siê w wysokoci 50% stawki okrelonej w ust. 1, je¿eli okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie obowi¹zku podatkowego wyst¹pi³y w drugim pó³roczu.
§2
1. Podatek od posiadania psów pobieraj¹ so³tysi na podstawie prowadzonych przez siebie list osób posiadaj¹cych psy.
2. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 20%
pobranych nale¿noci.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê od osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy oraz
osób korzystaj¹cych z pomocy Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej  od jednego psa.
§4
Podatek jest p³atny bez wezwania w terminie do dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2092, 2093, 2094
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31 maja ka¿dego roku lub w ci¹gu 2 tygodni od wejcia
w posiadanie psa.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/169/2001 Rady Gminy
w Starym Polu z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów,
sposobu ustalania i poboru oraz wprowadzenia zwolnieñ
od tego podatku (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 91, poz. 1366 oraz z 2002 r. Nr 5,
poz. 88).
§6

e) pozosta³ych  4,38 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
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, budynki i
zajête pod nie grunty wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby upowszechniania kultury, kultury fizycznej, ochrony przeciwpo¿arowej i opieki spo³ecznej.
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7

§4

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

Traci moc uchwa³a Nr XXIII/171/2001 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 91, poz. 1368).

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2093
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz 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 oraz Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od nieruchomoci:
1) 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  0.15 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2094
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  616,80 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  827,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.028,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.131,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.439,00 z³,
c) od 25 ton do poni¿ej 29 ton  1.645,00 z³,
d) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton  2.210,00 z³,
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton  1.439,20 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
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a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  1.645,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  1.696,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.748,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton  2.313,00 z³,
5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 250,00 z³,
6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poni¿ej 18 ton  411,00 z³,
b) od 18 ton do poni¿ej 25 ton  531,00 z³,
c) od 25 ton do 36 ton w³¹cznie  1.234,00 z³,
d) powy¿ej 36 ton  1.542,00 z³,
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  620,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  721,00 z³.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/170/2001 Rady Gminy
w Starym Polu z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnieñ od tego podatku
(Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Nr 91,
poz. 1367).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

Ustala siê wzory formularzy dotycz¹cych podmiotów
i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego:
1) Informacja w sprawie podatku rolnego stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1* do uchwa³y,
2) Deklaracja na podatek rolny stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 2* do uchwa³y,
3) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci stanowi¹ca za³¹cznik Nr 3* do uchwa³y,
4) Deklaracja na podatek od nieruchomoci stanowi¹ca za³¹cznik Nr 4* do uchwa³y,
5) Informacja w sprawie podatku lenego stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 5* do uchwa³y,
6) Deklaracja na podatek leny stanowi¹ca za³¹cznik
Nr 6* do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

2096

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina
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UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dotycz¹cych
podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbêdnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 oraz 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 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Gdañsk, dnia 10 grudnia 2002 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/723-A/21/2002/I/BP
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz.
594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387)

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2096
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po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 lipca 2002 r.
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów,
Kanalizacji i Ciep³ownictwa PEWIK
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Prabutach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 170349995
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci (-1,5%),
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-0,7%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 3  do dnia
30 kwietnia 2004 r.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 17 padziernika 2001 r. Nr OGD-820/
3722/2001 Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany
dalej Prezesem URE wezwa³ Przedsiêbiorstwo na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne
do przed³o¿enia taryfy dla ciep³a, w terminie trzech miesiêcy od dnia otrzymania powy¿szego pisma. Nastêpnie
Prezes URE odpowiadaj¹c na pismo Przedsiêbiorstwa z
dnia 19 padziernika 2001 r. l.dz. 726/2001 przed³u¿y³ termin do przed³o¿enia taryfy do dnia 30 kwietnia 2002 r.
(pismo z dnia 5 grudnia 2001 r. Nr OGD-82/237/2001/BK).
Wobec nie przed³o¿enia przez Przedsiêbiorstwo wniosku
o zatwierdzenie taryfy w oznaczonym terminie Prezes
URE, pismem z dnia 1 lipca 2002 r. Nr OGD-820/2652/
2002/DS, ponownie wezwa³ Przedsiêbiorstwo do z³o¿enia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego
pisma. Przedsiêbiorstwo przed³o¿y³o stosowny wniosek
w dniu 31 lipca 2002 r. Dlatego te¿ na podstawie art. 61 §
1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek
Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r.
Nr WCC/403/723/U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
7 listopada 2002 r. Nr WCC/403A/723/W/OGD/2002/BP,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 28 padziernika
1998 r. Nr WCC/420/723/U/OT1/ 98/WF, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 7 listopada 2002 r. Nr WCC/420A/723/W/OGD/
2002/BP,
w dniu 31 lipca 2002 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na

prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy, jak
i kosztów planowanych (§ 12 ust. 2 i § 27 ust. 2 pkt 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono
przede wszystkim wzrost uzasadnionych kosztów amortyzacji, kosztów paliwa oraz podatków i op³at, w tym podatku od nieruchomoci pobieranego przez gminê, od
ruroci¹gów i przewodów rozdzielczych s³u¿¹cych do przesy³ania i dystrybucji ciep³a i podatku od budowli wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz
op³at pobieranych przez w³acicieli za korzystanie z gruntów.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przed-

 4581 

Poz. 2096

miotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, Kanalizacji i Ciep³ownictwa PEWIK Sp. z o.o.
ul. Kwidzyñska 15
82-550 Prabuty
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-820/723-A/21/2002/I/BP
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Spis treci
CZÊSÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.1.U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, Kanalizacji i Ciep³ownictwa PEWIK Sp. z o.o. ul. Kwidzyñska 15, 82-550
Prabuty, zwane dalej PEWIK,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na pod-stawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
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wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê
powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla sfery klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do
których jest dostarczane ciep³o.
1.2.U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
 O  ród³o ciep³a, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania gazu ziemnego lub oleju opa³owego, zlokalizowane w Prabutach przy ul. Ogrodowej 16,
 ¯WP  opomiarowane lokalne ród³a ciep³a, w
których ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego, zlokalizowane w Prabutach przy ul. ¯eromskiego i przy ul. Wojska Polskiego,
 PP  opomiarowane ród³o ciep³a, dla którego
zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, w
którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego zlokalizowane w miejscowoci Pólko Pomorskie.

Symbol
grupy
odbiorców

Poz. 2096
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Bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

1

70273,32

5856,11

24,45

2

70273,32

5856,11

24,45

CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA 1  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a O, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ PEWIK i przez niego
eksploataowan¹, na potrzeby centralnego ogrzewania.
Grupa 2  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a O, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ
ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹ PEWIK i przez niego
eksploataowan¹, na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przy-gotowywania ciep³ej wody u¿ytkowej.
Grupa 3  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w lokalnych ród³ach ciep³a ¯WP, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.
Grupa 4  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a PP, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Bazowa stawka op³aty
sta³ej za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna

rata
miesiêczna

11,91

14513,76

1209,48

11,91

18203,64

1516,97

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
[z³/m³]

rata
miesiêczna

PEWIK prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a nr WCC/403/723/U/OT1/98/WF
z dnia 28 padziernika 1998 r. zmienionej decyzj¹ nr
WCC/403A/723/W/OGD/2002/BP z dnia 7 listopada
2002 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a nr PCC/420/723/U/
OT1/98/WF z dnia 28 padziernika 1998 r. zmienionej decyzj¹ nr WCC/420A/723/W/ OGD/2002/BP
z dnia 7 listopada 2002 r.

Bazowa
stawka op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

roczna

CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

Bazowa stawka
op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

4,04

68,16

5,68

4,58

68,16

5,68

Symbol
grupy
odbiorców

Bazowa stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

Bazowa stawka
op³aty za ciep³o [z³/GJ]

3

8339,38

31,09

4

7780,87

28,51
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Poz. 2096
4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.

Symbol
grupy
odbiorców

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

Bazowa
stawka
op³aty
zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]

14,53

17706,79

1475,57

14,53

22208,44

1850,70

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
[z³/m³]

roczna

rata
miesiêczna

1

85733,45

7144,45

29,83

2

85733,45

7144,45

29,83

Bazowa stawka op³aty
sta³ej za us³ugi przesy³owe [z³/MW]

Bazowa stawka
op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
roczna

rata
miesiêczna

4,93

83,16

6,93

5,59

83,16

6,93

Symbol
grupy odbiorców

Bazowa stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]

Bazowa stawka
op³aty za ciep³o [z³/GJ]

3

10174,04

37,93

4

9492,66

34,78

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów
wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych,
cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón. zm),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlanomonta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.3.1.

CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zacho-waniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PEWIK standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiaro-worozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie 14 dni
przed dat¹ ich obowi¹zywania.

.

Prezes Zarz¹du
H. Jendrysiak
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