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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/247/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.

UCHWA£A Nr V/247/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania
wody na terenie Gminy Kocierzyna przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t.Dz. U. z 2001 r. Nr Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747)  Rada
Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Kocierzyna zatwierdza Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Kocierzyna przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne zgodnie z treci¹ okrelon¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
W GMINIE KOCIERZYNA
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê na terenie Gminy Kocierzyna.
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2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Zak³ad Komunalny Gminy Kocierzyna, Stare Nadlenictwo 5 oraz inne podmioty posiadaj¹ce zezwolenie Zarz¹du Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
§9

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

1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 okrela
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjno-wysokociow¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci, wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu,
c) kopiê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku dzia³ki budowlanej.

§4

§ 10

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

1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 1 rok od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej z
instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.

§3

Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych, ustalonych przez
Radê Gminy w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt Us³ugobiorca.
§6
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹
Kocierzyna urz¹dzenia wodoci¹gowe niezbêdne do
korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ zostaæ przekazane gminie lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§7
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej odbywa siê na
wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie i nastêpuje

§ 11
Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i
spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§ 12
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2097

 4590 

2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 13
1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i
która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o dostarczanie wody nastêpuje po
podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w
§ 12 pkt 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z
nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o
uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.

§ 15
Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 17 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 16
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy w terminie 30
dni od dnia zajcia zmiany.
§ 17
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê stanowi za³¹cznik okrelony w § 9 pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po
zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj i iloæ.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 18
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem
oraz dostawy wody w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 19
1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej.
2. Us³ugodawca informuje Zarz¹d Gminy Kocierzyna o
jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia kwartalnie, nie
póniej jednak ni¿ w ci¹gu 10 dni od dnia otrzymania
wyników dotycz¹cych jakoci wody.
§ 20
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.

§ 14

§ 21

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

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 22
1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobiorcy
wodomierz g³ówny.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
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§ 23

§ 31

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w
wodê z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem,
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 24
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 25
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 26
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
§ 27
Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 32
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i
nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych
przez Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci
Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
b) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 33
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody.
§ 34
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z tych wodomierzy.
§ 35
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 36
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.

§ 28

§ 37

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez Us³ugobiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
3. Us³ugobiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
w terminie 14 dni od daty dorêczenia rachunku lub bezporednio u inkasenta.
4. Rachunek uznaje siê tak¿e za dorêczony po up³ywie 3
dni od daty jego wys³ania na ostatni adres podany przez
Us³ugobiorcê.
5. Zg³oszenie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.

§ 29
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 30
Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody.
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6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
Us³ugobiorcy jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w twej sprawie.
§ 38
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 39
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 40
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 41
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 42
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 43
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 44
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków
okrelonych w § 13 niniejszego Regulaminu.

wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 48
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/247/02 z dnia 19 sierpnia 2002 r. Rady Gminy Kocierzyna.
§ 49
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 50
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

2098
UCHWA£A Nr V/248/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania
cieków na terenie Gminy Kocierzyna przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 
Rada Gminy Kocierzyna uchwala co nastêpuje:
§1

Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.

Rada Gminy Kocierzyna zatwierdza Regulamin odprowadzania cieków na terenie Gminy Kocierzyna przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne zgodnie z treci¹ okrelon¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 46

§2

Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania wiadczenia us³ug.

1. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 45

§ 47
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/248/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 19 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN ODPROWADZANIA CIEKÓW
W GMINIE KOCIERZYNA
Spis treci:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
Rozdzia³ III
Warunki przy³¹czenia do sieci
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania cieków na terenie Gminy Kocierzyna.
2. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu cieków.
3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
Zak³ad Komunalny Gminy Kocierzyna, Stare Nadlenictwo 5 oraz inne podmioty posiadaj¹ce zezwolenie
Zarz¹du Gminy na prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej na odprowadzanie cieków.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw i
obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji kanalizacyjnej.
§4
Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy o odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹ a Us³ugobiorc¹.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ II
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§5

1. Zawarcie umowy o odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona
do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 18 ust. 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, z
którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie
prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy lub
urz¹dzeñ pomiarowych,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami lub urz¹dzeniami pomiarowymi zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
odbioru cieków z lokalu bez zak³ócenia odbioru
cieków w pozosta³ych lokalach.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy
nie s¹ spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug kanalizacyjnych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
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c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§9
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy w terminie
30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
§ 10
Integraln¹ czêæ umowy o odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w § 15 ust. 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo
po zmianie warunków korzystania z us³ug, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych, równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ III
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 11
Zakres budowy urz¹dzeñ kanalizacyjnych realizowany
i finansowany przez Us³ugodawcê lub przez Us³ugobiorcê jest nastêpuj¹cy:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez
Radê Gminy w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci kanalizacyjnej,
studni lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny
koszt Us³ugobiorca,

§ 14
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci kanalizacyjnej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym
stanie prawnym.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
§ 15
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 1 i 2 okrela za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjno-wysokociow¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci, wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu,
c) kopiê decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku dzia³ki budowlanej.
§ 16
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 1 rok od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci kanalizacyjnej z
instalacjami Us³ugobiorcy,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
c) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia,
e) jakoæ odprowadzanych cieków od podmiotów gospodarczych.
§ 17

§ 13

Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i
spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych oraz
przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.

Przy³¹czenie do sieci kanalizacyjnej odbywa siê na
wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie i nastêpuje
na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.

1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.

§ 12
1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan
inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na
w³asny koszt, w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹
Kocierzyna urz¹dzenia kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ zostaæ przekazane gminie lub Us³ugodawcy na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.

§ 18
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2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe, s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela Us³ugodawca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
§ 26

Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy

Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 19

§ 27

Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

§ 20

§ 28

Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci kanalizacyjnej.
§ 21

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 29

Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a w
przypadku jej braku, granica nieruchomoci.

Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 22

§ 30

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych odprowadzania
cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem,
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 23
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o odprowadzanie
cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w
zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug i
odpowiednich parametrów wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci odprowadzanie cieków.
§ 31
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez
Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
b) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
c) korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ
§ 32

Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i
stawek op³at odprowadzanych cieków.

§ 24

§ 33

Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug na odprowadzanie cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o
zawarcie umowy do Us³ugodawcy.

1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody
wskazanej na wodomierzu  dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych róde³.

§ 25
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.

§ 34
W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ odprowadzonych
cieków ustala siê na podstawie zainstalowanych indywidualnych wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych z
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uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem
na wodomierzu g³ównym lub g³ównym urz¹dzeniu pomiarowym, a sum¹ odczytów z tych wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych.

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie
Us³ugobiorcy jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od
daty z³o¿enia wniosku w twej sprawie.

§ 35

§ 39

1. W przypadku braku wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, iloæ odprowadzonych cieków
okrela siê na podstawie umowy, o której mowa w art.
6 ust. 1 ustawy, jako równ¹ iloæ wody pobranej lub
okrelonej w umowie.
2. Je¿eli iloæ odprowadzanych cieków ustalona jest na
podstawie wskazañ wodomierza to w razie jego niesprawnoci iloæ odprowadzanych cieków ustala siê
na podstawie redniego dziennego zu¿ycia wody w
okresie obrachunkowym poprzedzaj¹cym ujawnienie
niesprawnoci.
3. W przypadku dokonywania rozliczeñ za odprowadzone cieki w oparciu o wskazanie wodomierza g³ównego Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Us³ugodawcy o stwierdzeniu
zerwania plomby wodomierza, jego os³on, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu i zaborze. W
przypadku zaboru wodomierza lub wykazania, ¿e w/w
uszkodzenia zawinione zosta³y przez Us³ugobiorcê,
iloæ pobranej wody ustala siê odpowiednio do iloci,
która mog³a przep³yn¹æ pe³nym przekrojem rury w
oparciu o rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy
przed awari¹.
4. W przypadku gdy Us³ugobiorca jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, Us³ugodawca mo¿e ustaliæ na okrelony umow¹ okres (do
czasu zainstalowanych tych urz¹dzeñ) iloci odprowadzanych cieków z uwzglêdnieniem wielkoci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych lub technologicznych.

Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.

§ 36

Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugodawcy

W przypadku awarii wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego do rozliczeñ stosuje siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹.
§ 37
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê i
na koszt Us³ugobiorcy.
§ 38
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
3. Us³ugobiorca dokonuje zap³aty za odprowadzone cieki
w terminie 14 dni od daty dorêczenia rachunku lub bezporednio u inkasenta.
4. Rachunek uznaje siê tak¿e za dorêczony po up³ywie 3
dni od daty jego wys³ania na ostatni adres podany przez
Us³ugobiorcê.
5. Zg³oszenie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty.

§ 40
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 41
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
Rozdzia³ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 42
Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi.
§ 43
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza lub urz¹dzenia
pomiarowego. Sposób reklamacji okrela umowa. W
przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego przez Urz¹d Miar i
Wag koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi Us³ugobiorca.

§ 44
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 45
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 13 niniejszego Regulaminu.
§ 46
Us³ugodawca mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne
w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 47
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 48
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
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ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 49
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/248/02 z dnia 19 sierpnia 2002 r. Rady Gminy Kocierzyna.
§ 50
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 51
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

2099
UCHWA£A Nr II/8/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.
Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci, jak w za³¹czniku Nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêæ
tej uchwa³y.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci mienie komunalne bêd¹ce w³asnoci¹ gminy, za które ci¹¿y obowi¹zek podatkowy na gminie.
§3
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2003 r.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXII/192/2001 Rady Gminy w
Lipnicy z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokoci
stawek podatku od nieruchomoci.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/8/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci  0, 49 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  15,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci (gara¿e) 
5,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
od budynków (drewnik, kurnik, obora, stodo³a)  3,50 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
6) od budowli  2% ich wartoci,
7) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,55 z³ od 1 m2
powierzchni,
8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,25 z³ od 12 ha powierzchni,
b) pozosta³ych  0,10 z³ od 1 m2 powierzchni,
9) od budynków rekreacyjnych  5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
od 1 m2 powierzchni gruntu  0,20 z³.

2100
UCHWA£A Nr II/9/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r.
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Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz
art. 14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Podatek od posiadania psów wynosi:
a) od pierwszego i kolejnego psa posiadanego przez
osobê, która nie ma tytu³u ustawowego do zwolnienia z podatku od posiadania psów  30 z³,
b) od trzeciego i kolejnego psa utrzymywanego w celu
pilnowania gospodarstwa rolnego  30 z³.

§1
Ustaliæ wysokoæ op³aty targowej za ka¿dy dzieñ sprzeda¿y w wysokoci 30 z³.
§2
Poboru op³aty dokonuje siê w drodze inkasa przez so³tysów lub inne osoby upowa¿nione do tej czynnoci przez
Wójta Gminy.
Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 30%
zainkasowanej kwoty.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

§2

§4

Podatek jest p³atny z góry w terminie do 15 marca danego roku, bez wezwania do r¹k so³tysa, w kasie Urzêdu
Gminy lub za porednictwem banku na rachunek Urzêdu
Gminy.

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

§3
Podatek pobiera siê w po³owie stawek, je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ w drugiej po³owie roku.

§5
Traci moc Uchwa³a Nr III/24/98 Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokoci stawek i
poboru op³aty targowej.

§4
Ewidencjê posiadanych psów z terenu gminy, obejmuj¹c¹ imiê i nazwisko posiadacza psa, miejsce zamieszkania, liczbê posiadanych psów, utratê posiadania psa,
kwotê nale¿nego podatku, daty, kwoty dokonanych wp³at
podatku i odrêbnie odsetek za zw³okê prowadzi Urz¹d
Gminy.
§5
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr III/23/98 Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów, terminów p³atnoci i sposobu jego poboru.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

2101
UCHWA£A Nr II/10/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci stawki i poboru op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 41, ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984) oraz
art. 15 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, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

2102
UCHWA£A Nr II/11/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 zm.
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) oraz Komunikatu Prezesa G. U. S 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¿yæ redni¹ cenê skupu ¿yta dla celów ustalenia
podatku rolnego na terenie gminy, okrelon¹ w Komunikacie Prezesa G. U. S z dnia 30 padziernika 2002 r. z kwoty 33,45 z³, do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
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§4

2104

Traci moc uchwa³a Nr XXII/194/2001 Rady Gminy
w Lipnicy z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia
redniej ceny ¿yta dla celów podatku rolnego.

UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

2103
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy Lipnica
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683), art. 6a ust. 5 i 8 pkt 1 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wzory formularzy zawieraj¹cych niezbêdne informacje okrelaj¹ce podstawê naliczania podatków:
1) dla osób fizycznych wzór:
a) IN  1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci,
b) IR  1 Informacja w sprawie podatku rolnego,
c) IL  1 Informacja w sprawie podatku lenego,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej wzór: a) DN  1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci,
b) DR  1 Deklaracja na podatek rolny,
c) DL  1 Deklaracja na podatek leny.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej
Uchwa³y*.
§2
Wymienione w § 1 wzory formularzy stosuje siê pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 r.
§3
Wykonanie zaleca 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
R. Reszka
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

w sprawie zwolnieñ w podatku lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku lenego lasy bêd¹ce w³asnoci¹
gminy.
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka

2105
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 14, art. 15, 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, zm. Dz. U.
Nr 200, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 0,36 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 11,00 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej 8,00 z³,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 2,00 z³,
5) od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 5,70 z³,
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6) od pozosta³ych budynków lub ich czêci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,00 z³,
7) od budowli  2% ich wartoci okrelonej w art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7,
8) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,40 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,38 z³,
c) letniskowych od 1 m2 powierzchni 0,10 z³,
d) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni 0,09 z³,
e) zajêtych pod drogi od 1 m2 powierzchni 0,02 z³.
§2
1. Podatek od nieruchomoci pobierany jest w drodze
inkasa przez so³tysów.
2. Z tytu³u wynagrodzenia za inkaso podatku, o którym
mowa w ust. 1 inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci dotychczas ustalonego tj. 5% pobranego podatku.
3. Niezale¿nie od ustaleñ okrelonych w ust. 1 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
maj¹ce osobowoci prawnej mog¹ wp³acaæ podatek od
nieruchomoci na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej
na poczcie lub w banku.
§3
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od posiadania
psów w kwocie:
1) od posiadania jednego psa rocznie  18,00 z³,
2) od posiadania drugiego psa rocznie  28,00 z³,
3) od posiadania trzeciego i ka¿dego nastêpnego psa
rocznie  36,00 z³.
§4
Podatek od posiadania psów wp³aca siê z góry bez wezwania do dnia 31 marca ka¿dego roku na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w Lubichowie, a gdy podatnik naby³ posiadanie psa po tym terminie to wówczas wp³aca podatek w ci¹gu 1 miesi¹ca
od daty nabycia posiadania psa, jeli podatku od niego
za dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§7
Ustala siê w gminie Osieczna op³atê administracyjn¹:
1) za wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  80,00 z³,
2) za sporz¹dzenie testamentu:
a) w Urzêdzie Gminy  20,00 z³,
b) poza siedzib¹ Urzêdu  40,00 z³.
§8
1. Osoba (strona) ¿¹daj¹ca czynnoci wymienionej w § 7
uiszcza op³atê administracyjn¹  w wysokoci nale¿nej za dan¹ czynnoæ  przed dokonaniem tej czynnoci.
2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê na rachunek Urzêdu Gminy w Osiecznej w Banku Spó³dzielczym w Lubichowie.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXI/149/2001 Rady Gminy
w Osiecznej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
R. Barszcz

2106
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.

Rejestracjê psów oraz obliczanie podatku od ich posiadania w gminie Osieczna prowadzi Referat Finansów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w
Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

§6

§1

1. Ustala siê op³atê targow¹ pobieran¹ od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych
sprzeda¿y na targowiskach.
2. Op³atê targow¹ pobiera siê niezale¿nie od nale¿noci
przewidzianych w odrêbnych przepisach za korzystanie z urz¹dzeñ targowych oraz za inne us³ugi wiadczone przez prowadz¹cego targowisko.
3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej w wysokoci 10,00 z³,
4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
5. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê pracownika Urzêdu Gminy.

Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  400,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie  700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  900,00 z³,
2) od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18
ton:
 o liczbie osi  dwie  503,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  225,00 z³,

§5
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b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  922,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  607,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  1.504,00 z³,
od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.138,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  461,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  trzy  1.433,00 z³,
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  947,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  cztery i wiêcej  2.230,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  1.000,00 z³,
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.000,00 z³,
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.000,00 z³
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.284,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.284,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.567,00 z³,
od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi  dwie  1.762,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.762,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  2.290,00 z³,
od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  250,00 z³,
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  250,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  291,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  773,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.045,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  857,00 z³,
od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi  jedna  400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna  510,00 z³,
 o liczbie osi  dwie  1.174,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie  1.500,00 z³,
 o liczbie osi  trzy  1.164,00 z³,
10) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc  1.000,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.200,00 z³.
§2
1. Dla pojazdów okrelonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
 od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie  408,00 z³,
 od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  714,00 z³,
 od 9 ton do poni¿ej 12 ton  918,00 z³,
b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
 od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony  1.020,00 z³,
 od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  1.020,00 z³,
 od 9 ton i poni¿ej 12 ton  1.020,00 z³,
c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  255,00 z³,
d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
 mniej ni¿ 30 miejsc  1.020,00 z³,
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.224,00 z³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXI/150/2001 Rady Gminy w
Osiecznej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
R. Barszcz

2107
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. Oprócz zwolnieñ wynikaj¹cych z ustawy zwalnia siê
od podatku od nieruchomoci mienie komunalne gminy Osieczna, za które obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na
gminie.
2. Budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców Gminy Osieczna.

Ustala siê wzory deklaracji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny oraz wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego jak w za³¹cznikach od nr 1 do nr 6*.

§2

§3

Traci moc uchwa³a Nr XXI/151/2001 Rady Gminy
w Osiecznej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci, op³acie administracyjnej i podatku od rodków transportowych.

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

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.

Przewodnicz¹ca
R. Barszcz

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osieczna.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
R. Barszcz

2109
UCHWA£A Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,
poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 9
poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

2108
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 10 grudnia 2002 r.

§1

w sprawie okrelenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomoci,
podatku rolnego i podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 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, Dz. U.
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
13
14
15

13
14
15
18

1. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  514,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -720,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton  1.130.00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynosz¹:

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia
uznanym za równowa¿ne
osi jezdnych
Dwie osie
1285
1336
1336
1439
1439
1542
1542
1645

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2109

Trzy osie
15
17
19
21
23

17
19
21
23
26

23
25
27
29

25
27
29
32

1336
1439
1542
1645
1748

1439
1542
1645
1748
1850

1439
1542
1645
1748

1542
1645
1748
2183

Cztery osie i wiêcej

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton stawka
podatku wynosi  822.00 z³.

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
Dwie osie
874
925
1028
1257
Trzy osie
1130
1534.

5. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi  308.00 z³.

Mniej ni¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

925
1028
1130
1725
1534
2267

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u
pojazdów: naczepa (przyczepa)
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Jedna o
308
411
514

411
514
617

411
546
757
1023

514
757
1149
1513

617
839

839
1140

Dwie osie

Trzy osie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2109, 2110, 2111
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§2
Stawki podatku od rodków transportowych wyprodukowanych w 2000 roku i nowszych, od rodków transportowych posiadaj¹cych katalizatory lub inne tego typu
urz¹dzenia okrela siê w wysokoci:
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 1 uchwa³y:
lit. a) 463.00 z³,
lit. b) 617.00 z³,
lit. c) 1028.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 3 uchwa³y  720.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 5 uchwa³y  257.00 z³,
 dla rodków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 7 uchwa³y:
lit. a) 925.00 z³,
lit. b) 1182.00 z³.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Krynica Morska z
dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/278/2001 w sprawie
okrelenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Szczurek

2110
UCHWA£A Nr II/11/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.

2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych -0,47 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
 15,90 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
3,46 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, z tym ¿e:
 od budynków letniskowych (rekreacyjnych) wykorzystywanych w okresie letnim  5,78 z³ od 1m2
powierzchni u¿ytkowej,
 od budynków gospodarczych  4,60 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
 od gara¿y wolnostoj¹cych  5,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) od budowli:
 s³u¿¹cych do odprowadzania i oczyszczania cieków oraz doprowadzania wody  1% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7,
 pozosta³ych budowli 2% ich wartoci okrelonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/279/2001 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm..) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 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;

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2111
UCHWA£A Nr II/12/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, sposobu poboru, terminu p³atnoci, inkasentów
oraz wprowadzenia zwolnieñ od op³aty.
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 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 3 ustawy
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2111, 2112, 2113
§1

Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej od osób
fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w Gminie Krynica Morska w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od emerytów i rencistów  0,75 z³,
2) od dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê  0,75 z³,
3) od pozosta³ych osób  1,50 z³.
§2
Zwalnia siê od op³aty miejscowej osoby z orzeczeniem
znacznego stopnia niepe³nosprawnoci.
§3
Op³ata miejscowa p³atna jest w terminie dwóch dni od
dnia przybycia.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
2. Ustala siê inkasentów op³aty miejscowej w osobach
w³acicieli orodków wczasowych, pól namiotowych i
kwater prywatnych lub osobach przez nich upowa¿nionych.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty miejscowej
w wysokoci 5.% od zainkasowanej kwoty.
§5
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia
2001 r. Nr XXXVIII/283//2001 w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej, sposobu poboru, terminu p³atnoci, inkasentów oraz wprowadzenia zwolnieñ
od op³aty.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2112
UCHWA£A Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego poboru.
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 ze zm.) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 9
poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê roczn¹ stawkê od posiadania psów:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) od ka¿dego posiadanego psa w wysokoci  40,00 z³,
2) od posiadania jednego psa, dla osób poni¿ej 65 lat
prowadz¹cych samodzielnie gospodarstwo domowe,
których jedynym ród³em utrzymania jest emerytura
lub renta, w wysokoci  20,00 z³.
§2
Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
w terminie do 30 czerwca w kasie Urzêdu Miasta w Krynicy Morskiej lub na rachunek bankowy nr 8308000161681-36011-11/1 w Banku Spó³dzielczym w Stegnie.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/282/2001r w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania
psów oraz okrelenia terminu p³atnoci i sposobu jego
poboru.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2113
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mara
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U..z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe wykonywane przez Burmistrza Miasta Krynica
Morska, okrelone w paragrafie 2 niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu allograficznego przez Burmistrza Miasta Krynica Morska  60.00 z³,
2) za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego  80.00 z³.
§3
Op³ata jest p³atna w dniu zg³oszenia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowych, o których mowa w § 2, w
kasie Urzêdu Miasta lub na konto Urzêdu Miasta Nr
83080001-61681-36011-11/1 w Banku Spó³dzielczym w
Stegnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Poz. 2113, 2114, 2115, 2116

§4

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska
§5

1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki,
budowle, grunty:
a) bêd¹ce w u¿ytkowaniu gminnych jednostek i zak³adów bud¿etowych oraz instytucji kultury,
b) bêd¹ce w u¿ytkowaniu ochotniczych stra¿y po¿arnych,
c) stanowi¹ce w³asnoæ gminy, nie oddane we w³adanie innych podmiotów,
d) miejsca kultu religijnego i cmentarze.

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/281/2001 w sprawie
wprowadzenia op³aty administracyjnej, okrelenia wysokoci stawek oraz sposobu poboru op³aty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2114
UCHWA£A II/15/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/287/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku
od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych,
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkó³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/286/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków
transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2115
UCHWA£A Nr II/16/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Krynica Morska uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2116
UCHWA£A Nr II/17/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 28
wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku lenego lasy stanowi¹ce w³asnoæ gminy Krynica Morska.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/288/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku lenego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek
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Poz. 2117, 2118

2117
UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomoci na podatek rolny oraz na
podatek leny.
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 ze zm..), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 ze zm.) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm..) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci sk³adanego przez osoby fizyczne, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do uchwa³y o nazwie IN-1.
2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa oraz jednostki organizacyjne Pañstwowego
Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2* do uchwa³y o nazwie DN-1.
3. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku rolnego
sk³adanej przez osoby fizyczne, stanowi¹cej za³¹cznik
nr 3* do uchwa³y o nazwie IR-1.
4. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adanej
przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym
spó³ki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
oraz jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych stanowi¹cej za³¹cznik nr 4* do uchwa³y o nazwie DR-1.
5. Ustala siê wzór informacji w sprawie podatku lenego
sk³adanej przez osoby fizyczne stanowi¹cej za³¹cznik
nr 5* do uchwa³y o nazwie IL-1.
6. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adanej
przez osoby prawne,jednostki organizacyjne w tym
spó³ki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Pañstwowych oraz jednostki organizacyjne Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 6* do uchwa³y o nazwie DL-1.
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jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
D. Szczurek

2118
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 19 pkt 1 lit. b, 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) §1 Rozporz¹dzenia Nr 4/91
Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie
wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12, poz. 63, § 1 Rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce
Rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 9
lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w którym pobiera siê op³atê miejscow¹, Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 29 poz. 124), za³¹cznik Nr 3 do Zarz¹dzenia Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów
aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22,
poz. 70) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê obowi¹zek uiszczenia op³aty miejscowej w miejscowociach: Ustka, Dêbina, Orzechowo, Podd¹bie, Przew³oka, Rowy, Wodnica.
§2
Op³aty nie pobiera siê od osób okrelonych w art. 17
ust. 2 cytowanej wy¿ej ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
Zwalania siê od op³aty dzieci w wieku do 7 (siedmiu)
lat.

§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Krynica Morska

Ustala siê stawkê op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci:
 dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 8-15 lat 0,70 z³,
 dla pozosta³ych osób 1,50 z³.

§3
Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 10 grudnia 2001 r. Nr XXXVIII/280/2001r w sprawie ustalenia wzoru wykazu na podatek od nieruchomoci, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leny.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Miejskim.

§4
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%.
§5
Na inkasentów wyznacza siê kierowników orodków
wczasowych oraz innych organizatorów wszelkiego rodzaju wypoczynku, których zobowi¹zuje siê do objêcia
op³atami wg stawek okrelonych w § 3 niniejszej uchwa-
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³y wszystkich osób wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2119
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku lenego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr X/66/2001 Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku
lenego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2120
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie poboru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94
poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409,
z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108
poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2118, 2119, 2120, 2121
§1

1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Obowi¹zki inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr X/64/2001 Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie poboru podatku
rolnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2121
UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 14 pkt 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Ustka uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Obowi¹zek podatkowy dotycz¹cy podatku od posiadania psów ci¹¿y na osobach fizycznych posiadaj¹cych
psy, zamieszka³ych na obszarze gminy Ustka.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê w przypadkach okrelonych w art. 13 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4
ustawy, a ponadto od innych mieszkañców gminy 
od dwóch psów.
§2
Podatek od jednego psa wynosi rocznie: 30 z³.
§3
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
31 marca lub w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie
psa.
§4
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Obowi¹zek inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Poz. 2121, 2122, 2123, 2124, 2125
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Województwa Pomorskiego
§2

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2122
UCHWA£A Nr III/12/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 6a ust. 5, 8 i 11 ustawy o podatku
rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91
poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r.
Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku rolnego:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2124
UCHWA£A Nr III/14/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku od nieruchomoci:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2123
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wzorów formularzy do celów podatku lenego.
Na podstawie art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy
o podatku lenym z dnia 30 padziernika 2002 r. (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Ustka uchwala,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzory formularzy zawieraj¹ce informacje
do celów podatku lenego:
1) dla osób fizycznych  Za³¹cznik Nr 1*,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych  Za³¹cznik Nr 2*.
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

2125
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 10 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Ustka uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków
transportu:
* Za³¹czników Nr 1, 2 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.
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Poz. 2125, 2126, 2127
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1. Od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 300,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 500,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 600,00 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu, bez
wzglêdu na liczbê osi i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 ton do mniej ni¿ 15 ton 700,00 z³,
b) od 15 ton do mniej ni¿ 18 ton 900,00 z³,
c) od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton 1.000,00 z³,
d) od 25 ton do mniej ni¿ 32 tony 1.300.00 z³,
e) powy¿ej 32 ton 1.500,00 z³.
3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów bez wzglêdu
na liczbê osi i rodzaj zawieszenia:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 500,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 700,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do 12 ton w³¹cznie 800,00 z³,
d) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie 900,00 z³,
e) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie 1.000,00 z³,
f) powy¿ej 25 ton do 32 ton w³¹cznie 1.100,00 z³,
g) powy¿ej 32 ton do 36 ton w³¹cznie 1.200,00 z³,
h) powy¿ej 36 ton 1.500,00 z³.
Je¿eli nacisk na sid³o ci¹gnika przekracza 8 ton, stawkê podatku podwy¿sza siê o 100,00 z³
4. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego):
a) od 7 ton do 12 ton w³¹cznie 300,00 z³,
b) powy¿ej 12 ton do 18 ton w³¹cznie 500,00 z³,
c) powy¿ej 18 ton do 25 ton w³¹cznie 700,00 z³,
d) powy¿ej 25 ton do 36 ton w³¹cznie 900,00 z³,
e) powy¿ej 36 ton 1.000,00 z³.
5. Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc w³¹cznie 400,00 z³,
b) od 16 do 30 miejsc 1.100,00 z³,
c) powy¿ej 30 miejsc 1.300,00 z³.
6. W przypadkach zastosowania w pojazdach wymienionych w pkt 1, pkt 3 litera a,b, c, pkt 4 litera a i pkt 5
katalizatorów lub paliwa gazowego stosuje siê zni¿kê
w wysokoci 20%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2126
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmo-

wanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), 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 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91
poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r.
Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200
poz. 1680) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w Komunikacie 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. 773) obni¿a siê z kwoty 33,45 z³. za 1 q do kwoty 29,12 za 1 q.
§2
Obni¿ona cena skupu ¿yta stanowiæ bêdzie podstawê
do obliczenia podatku rolnego w 2003 r.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2127
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.:
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,60 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,28 z³ od ha powierzchni,
c) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni:
1. 0,25 z³,
2. 0,10 z³  w przypadku, gdy obowi¹zek podatkowy ci¹¿y na osobie pobieraj¹cej rentê lub
emeryturê.
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2. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
 16,83 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 
1,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej:
a) 5,62 z³,
b) 1,00 z³  w przypadku gdy obowi¹zek podatkowy
ci¹¿y na osobie pobieraj¹cej rentê lub emeryturê.
f) od budowli  2% ich wartoci.

pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. Nr 51 poz. 733)
Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.

1. Zwalnia siê od podatku nieruchomoci zajête na:
biblioteki, wietlice i kluby wiejskie, ochotnicze stra¿e
po¿arne, domy pomocy spo³ecznej, Komisariat Policji,
placówki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. Zwolnienia nie dotycz¹ tych nieruchomoci lub ich czêci w których prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza.
§3
1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci od osób
wymienionych w art. 6 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych w drodze inkasa.
2. Obowi¹zek inkasenta powierza siê so³tysom.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 12%
zainkasowanej kwoty.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorowski

2128
UCHWA£A Nr II/25/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczania podatku rolnego na
rok podatkowy 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm., ost. zm. z dnia 30 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1680), Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres

§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa GUS w sprawie redniej ceny skupu
¿yta z kwoty 33,45 z³ do kwoty 31,50 z³ za jeden kwintal,
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku podatkowym 2003.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Traci moc uchwa³a Rady gminy Puck Nr XL/96/01 z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny
skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2002.
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

2129
UCHWA£A Nr II/26/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek w podatku od nieruchomoci na terenie gminy Puck na rok
podatkowy 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ost. zm. z dnia 30
listopada 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  0,45 z³,
2) od budynków pozosta³ych lub ich czêci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej  3,40 z³,
3) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
 3,36 z³,
b) pozosta³ych od 1 m2 powierzchni  0,20 z³.
§2
Okrela siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budyn-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2)

3)

4)

5)
6)

Poz. 2129, 2130, 2131
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ków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej  14,40 z³,
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 
3,46 z³,
od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  8,00 z³,
od zak³adów nowopowsta³ych zatrudniaj¹cych minimum 3 pracowników na sta³e od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Ulgê przyznaje siê na rok podatkowy na pisemny wniosek podatnika (podmiotu gospodarczego)  8,70 z³.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 zawiadczenie ZUS potwierdzaj¹ce terminowe op³acenie sk³adek,
 zawiadczenie o iloci zatrudnionych osób na sta³e
na terenie gminy,
 zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
od budowli: 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  0,51 z³.
§3

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XL/97/01 z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
terenie Gminy Puck na rok podatkowy 2002.

psów na terenie gminy Puck w kwocie 30,00 z³ rocznie
od ka¿dego posiadanego psa.
§2
Podatek wp³aca siê z góry bez wezwania na rok podatkowy 2003 jednorazowo w terminie p³atnoci I raty zobowi¹zania pieniê¿nego do dnia 15 marca 2003 r.
§3
Je¿eli podatnik naby³ psa po terminie okrelonym w poprzednim paragrafie podatek wp³aca siê w ci¹gu czternastu dni od daty wejcia w posiadanie psa, je¿eli podatku
od tego psa nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.
§4
Ustala siê, ¿e wp³ywy z tytu³u posiadania psów stanowiæ bêd¹ zwiêkszenie rodków finansowych dla so³ectw
na terenie, którego op³ata zosta³a zainkasowana.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XL/98/01 z dnia 29 listopada
2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów na terenie gminy Puck na rok podatkowy
2002.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

2131

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

2130
UCHWA£A Nr II/27/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci podatku od posiadania psów na terenie gminy Puck na rok podatkowy 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 13, art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ost. zm. z dnia
30 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wysokoæ stawki podatku od posiadania

UCHWA£A Nr II/32/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zwolnieñ w podatku lenym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku lenego lasy stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz lasy bêd¹ce w posiadaniu innych jednostek organizacyjnych finansowanych z bud¿etu gminy
za wyj¹tkiem ca³oci lub czêci lasu zajêtego na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie od 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
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UCHWA£A Nr II/33/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
terenie gminy Puck.
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. 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 ze zm., ost. zm.
z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budowle stanowi¹ce w³asnoæ gminy oraz, budynki budowle i grunty bêd¹ce w posiadaniu innych jednostek organizacyjnych finansowanych z bud¿etu gminy za wyj¹tkiem oddanych w posiadanie w celu prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej na podstawie umów zawartych z gmin¹.
§2
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XL/97/01 z dnia
29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
terenie gminy Puck na rok podatkowy 2002.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie od 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

2133
UCHWA£A Nr II/34/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Dz. U.
Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy w Pucku 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
512,b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
716,c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton
818,-

Dziennik Urzêdowy
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2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
 o liczbie osi 2
1.228, o liczbie osi 3
1.432,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi 3
1.637, o liczbie osi 4 i wiêcej
1.893,c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi 4 i wiêcej
2.046,3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony
921,b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton
1.023,c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.228,d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
o liczbie osi 2
1.535,e) o równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton:
 w³¹cznie o liczbie osi 2
1.637,f) wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi 2
1.841, o liczbie osi 3
1.944,4) 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
818,5) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów ³¹cznie z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
o liczbie osi 1
1.023,b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
 o liczbie osi 1
1.125, o liczbie osi 2
1.228,c) wy¿szej ni¿ 36 ton
 o liczbie osi 2
1.432, o liczbie osi 3 i wiêcej
1.535,6) Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
1.228,b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.535,§2
Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe bêd¹ce we w³adaniu jednostek stra¿y po¿arnej, za wyj¹tkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XL/99/01 z
dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2134, 2135

 4614 

2134

2135

UCHWA£A Nr II/35/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.

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

w sprawie ustalenia wzoru informacji dotycz¹cej podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego, na terenie
Gminy Puck.

w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy
Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm., ost. zm.
z dnia 30 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., ost. zm.
z dnia 30 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 200 poz. 1680), art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy
Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla osób fizycznych nastêpuj¹ce wzory informacji podatkowych:
1) informacja w sprawie podatku od nieruchomoci (IN1)  za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*;
2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)  za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*;
3) informacja w sprawie podatku lenego (IL-1)  za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe nastêpuj¹ce wzory deklaracji podatkowych:
1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoci
(DN-1)  za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y*;
2) deklaracja w sprawie podatku rolnego (DR-1)  za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y*;
3) deklaracja w sprawie podatku lenego (DL-1) -za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y*.
§3
Wykonanie powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Puck Nr XVII/107/99 z
dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomoci, deklaracji podatkowej w podatku od
nieruchomoci i deklaracji podatkowej w podatku rolnym
na terenie Gminy Puck.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

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) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9,poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy
uchwala co nastepuje:
§1
Ustala siê wysokoæ rocznych stawek podatku od nieruchomoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych  0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  17,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,06 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajetych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielenia wiadczeñ zdrowotnych
 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych  5,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
2) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,62 z³ od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtch na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych  0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,
3) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) gminne jednostki organizacyjne i Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ za grunty, budowle i budynki lub ich czeci
bêd¹ce w ich posiadaniu i wykorzystywane na potrzeby prowadzenia dzia³alnoci statutowej,
2) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
 dr (drogi),
3) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
 B i Tr bêd¹ce w w³asnoci¹ rolnika prowadz¹cego gospodarstwo rolne, z wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej inna ni¿
dzia³alnoæ rolnicza i dzia³alnoæ lena.
§3
Traci moc uchwa³a Nr LVII/130/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 listopada 2001 r.
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w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na obszarze gminy
Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2002 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ciagu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2136
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, art. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r.. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoæ rocznej stawki podatku od posiadania psów  za ka¿dego psa 35,00 z³.
2. Emerytom i rencistom obni¿a siê ustalon¹ stawkê podatku tylko od jednego psa do 17,50 z³. rocznie.
§2
1. Podatek p³atny jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca 2003 r. lub w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym dana
osoba fizyczna sta³a siê posiadaczem psa.
§3
Zarz¹dza siê pobór podatku beznakazowo, w drodze
inkasa.
Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
wsi.
§4
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 6%
od pobranych kwot.
§5
Traci moc uchwa³a Nr LVII/129/2001 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2002 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2137
UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na obszarze Gminy Kosakowo obowi¹zuj¹cych w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 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
nastepuje:
§1
Ustala siê roczne stawki podatku od rodków tansportowych w 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Od autobusów w zale¿noci od liczy miejsc do siedzenia i w zale¿noci od roku produkcji:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniej  942,00 z³,
 1995 r. i póniej  742,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
 1994 r. i wczeniej  1.581,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.381,00 z³.
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  500,00 z³,
 1995 r. i póniej  454,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 t do 9,0 t. w³¹cznie w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  900,00 z³,
 1995 r. i póniej  800,00 z³,
c) powy¿ej 9,00 t i poni¿ej 12,00 t. w zale¿noci od
roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.100,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.000,00 z³,
d) równej lub wy¿szej 12,00 t w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.900,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.616,00 z³.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 t poni¿ej 12,00 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.300,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.200,00 z³,
b) od 12 t. do 36 t w³¹cznie w zale¿noci od roku
produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  1.670,00 z³,
 1995 r. i póniej  1.500,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
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c) powy¿ej 36 t w zale¿noci od roku produkcji pojazdu:
 1994 r. i wczeniej  2.200,00 z³,
 1995r. i póniej  2.000,00 z³.
4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) od 7 t i poni¿ej 12 t  1.100,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
b) od 12 t do 36 t w³¹cznie  1.300,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicza prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego,
c) powy¿ej 36 t  1.700,00 z³
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr LVII/131/2001 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz

2138
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2003.
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) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 padziernika o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 Nr 200,
poz. 1680) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2002 r. (M.P. Nr 51 z 2002 r. poz. 733), Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta do kwoty 33,40 z³ za jeden kwintal ¿yta.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr LVII/128/2001 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia podatku rolnego w 2002 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie w podatku w 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz

2139
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne
do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomoci i podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) oraz na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
10 padziernika 2002 r. (t.j. Dz. U. Nr 200 poz. 1680), 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) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla osób fizycznych nastêpuj¹ce wzory informacji podatkowych:
1. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1  za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci IN -1
 za³¹cznik nr 2 do uchwa³y*.
3. Informacja w sprawie podatku lenego IL-1  za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y*.
§2
Ustala siê dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spó³ek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej, nastêpuj¹ce wzory deklaracji podatkowych:
1. Deklaracja na podatek rolny  DR  1- za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y*.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomoci  DN  1 
za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y*.
3. Deklaracja na podatek leny  DL  1  za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Poz. 2139, 2140, 2141, 2142
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

2140
UCHWA£A Nr III/8/2002
Rady Gminy Mi³oradz
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, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w 2003
roku wynosz¹:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci: pow. u¿yt.
za 1 m2  0,46 z³,
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz czêci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
pow. u¿yt. za 1 m2  15,70 z³,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym: pow. u¿yt. za 1 m2
 8,06 z³,
4) od pozosta³ych budynków lub ich czêci: pow. u¿yt.
za 1 m2  2,90 z³,
od gara¿y: pow. u¿yt. za 1 m2  4,60 z³,
5) od budowli  2% ich wartoci,
6) od budowli wykorzystywanych bezporednio do poboru i przesy³ania wody oraz od budowli s³u¿¹cych
do odprowadzania i oczyszczania cieków  1% ich
wartoci,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi: pow. u¿yt.
za 1 m2  0,58 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: pow. za 1 ha  3,38 z³,
c) od gruntów pozosta³ych: pow. u¿yt. za 1 m2  0,10 z³.
§2
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. Remizy OSP, wietlice wiejskie, GOKiS, plebanie, budynki lub czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie us³ug medycznych.
2. Zachowuje siê zwolnienia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.

2141
UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawki podatku od posiadania
psów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ podatku od posiadania psów na 2003 rok
wynosi 28,00 z³ od ka¿dego psa.
§2
Zachowuje siê zwolnienia zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§3
Podatek od posiadania psów jest p³atny bez wezwania
do dnia 30 kwietnia roku podatkowego na rachunek gminy lub u so³tysa, a w przypadku powstania obowi¹zku
podatkowego w ci¹gu roku  w terminie 14 dni od dnia
powstania obowi¹zku podatkowego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

2142
UCHWA£A Nr III/10/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych oraz wprowadzenia zwolnieñ
od tego podatku na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy Mi³oradz 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  510,00 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie  770,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton  1.030,00 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  stawki okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
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  1.000,00 z³,
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej 12 ton:
a) do 36 ton bez wzglêdu na liczbê osi jezdnych 
1.400,00 z³,
b) powy¿ej 36 ton:
 z dwiema osiami jezdnymi  1.500,00 z³,
 z trzema osiami jezdnymi  1.800,00 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  200,00 z³,
6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc  1.400,00 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.650,00 z³.
§2
Zwolnienia z podatku od rodków transportowych zachowuje siê zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84). Ponadto zwalnia siê z podatku pojazdy OSP.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Gminy w Mi³oradzu
z dnia 10 grudnia 2002 r.

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

mniej ni¿

1

2

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna/osie jezdne
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowa¿ne
3
4
Dwie osie
1.000
1.100
1.200
1.300

1.000
1.100
1.200
1.300

1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700

1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700

1.500
1.600
1.700
1.800
1.900

1.500
1.600
1.700
2.124
2.124

Trzy osie

Cztery osie i wiêcej
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/10/2002
Rady Gminy w Mi³oradzu
z dnia 10 grudnia 2002 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadaj¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawki podatku (w z³otych)
o jezdna/osie jezdne
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równowa¿ne
3
4
Jedna o
800
900
1.000

800
1.000
1.100

900
1.000
1.100
1.200

1.000
1.100
1.200
1.600

1.000
1.200

1.200
1.400

Dwie osie

Trzy osie

2143

§4

UCHWA£A Nr III/11/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2002 r.

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

w sprawie okrelenia wzoru deklaracji dla osób prawnych i informacji dla osób fizycznych na podatek od nieruchomoci, rolny i leny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683), art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 91 poz. 409
z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy o lasach z dnia
28 wrzenia 1991 r. (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 91 poz. 409 z
pón. zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê wzór deklaracji dla osób prawnych wg za³¹czników:
1) podatek od nieruchomoci  za³¹cznik Nr 1*,
2) podatek rolny  za³¹cznik Nr 2*,
3) podatek leny  za³¹cznik Nr 3*.
§2
Okrela siê wzór informacji dla osób fizycznych wg za³¹czników:
1) podatek od nieruchomoci  za³¹cznik Nr 4*,
2) podatek rolny  za³¹cznik Nr 5*,
3) podatek leny  za³¹cznik nr 6*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
* Za³¹czników Nr 1-6 nie publikuje siê, druki dostêpne
s¹ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

2144
UCHWA£A Nr 9/II/2002 r.
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, 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, Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci w stosunku rocznym wynosi:
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) letniskowych  0,30 z³ od 1 m2 powierzchni,
d) pozosta³ych  0,12 z³ od 1 m2 powierzchni,
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2) od budynków lub ich czêi:
a) mieszkalnych  0,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
13,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,06 z³ powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych 3,46
z³ 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y 5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) letniskowych 5,78 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) pozosta³ych 3,64 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.
§2
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci, budowle oraz grunty zajête prez jednostki
bud¿etowe i stowarzyszenia dotowane z bud¿etu gminy.
2. Stawki podatku od nieruchomoci od budynków gospodarczych i gruntów z wyj¹tkiem zajmowanych na
dzia³alnoæ gospodarcz¹, je¿eli wy³¹cznym ród³em
utrzymania podatnika i jego ma³¿onka jest emerytura
otrzymana w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na w³asnoæ Pañstwa obni¿a siê o 50%.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 69/VII/2001 r. Rady Gminy z dnia
11 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

2145
UCHWA£A Nr 10/II/2002 r.
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych w stosunku rocznym wynosi:

Poz. 2144, 2145

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie:
wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  550 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  580 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  510 z³,
wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  550 z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie:
wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  750 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  710 z³,
wyprodukowane po 1995 r i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  750 z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton:
wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  850 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  760 z³,
wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  800 z³,
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wed³ug za³¹cznika nr 1 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:
wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 950 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one w
urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 1000 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 910 z³,
wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko 950 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, wed³ug za³¹cznika nr 2 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:
wyprodukowane do koñca 1995 r.  250 z³,
wyprodukowane po 1995 r.  200 z³,
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 wed³ug za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc:
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wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  700 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  750 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  660 z³,
wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  700 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc:
wyprodukowane do koñca 1995 r. oraz wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1450 z³,
wyprodukowane do koñca 1995 r. i nie wyposa¿one
w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1500 z³,
wyprodukowane po 1995 r. oraz wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1410 z³,
wyprodukowane po 1995 r. i nie wyposa¿one w urz¹dzenia chroni¹ce rodowisko  1450 z³.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 70/VII/2001 Rady Gminy Tr¹bki
Wielkie z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 10/II/2002 r.
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 10 grudnia 2002 r.

§2
Zwalnia siê z podatku rodki transportowe przeznaczone do przewozu uczniów.

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¿

12
13
14
15

13
14
15
18

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

Stawka podatku w z³otych
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
900
1000
1100
1200
Trzy osie
1200
1250
1300
1350
1400
1450
Cztery osie i wiêcej
1400
1450
1500
1550
1600

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
950
1050
1150
1250
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1450
1500
1550
2124
2124

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 10/II/2002 r.
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
z dnia 10 grudnia 2002 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ
ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy
+ naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Dwie osie
1600
1650
1700
1750
Trzy osie
1750
1800

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1650
1700
1750
1800
1800
2207
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr 10/II/2002 r.
Rady Gminy w Tr¹bkach Wielkich
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¿

12
18
25

18
25
28

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Stawka podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne
Jedna o
200
250
300
Dwie osie
250
531
736
995
Trzy osie
586
816

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
250
300
486
300
736
1118
1472
816
1109

2146

§6

UCHWA£A Nr 11/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Dowód uiszczenia dziennej op³aty targowej musi byæ
wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci
prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y zgodnie z § 1 uchwa³y.

w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty targowej
oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych
z jej poborem.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 19, pkt 1, lit. a,
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,
poz. 1683) po uzyskaniu opinii Komisji Ekonomicznej i
Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki Wielkie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od sprzeda¿y dokonywanej w miejscach wyznaczonych przez Radê
Gminy Tr¹bki Wielkie, zwan¹ dalej Rad¹, w wysokoci
26,00 z³.
§2
Sprzeda¿ dokonywana w miejscach wyznaczonych
przez Radê prowadzona jest z rêki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp.
§3

§7
Szczegó³owe zasady rozliczania i rodzaje druków stosowanych przez inkasenta okrela zawarta umowa miêdzy Wójtem Gminy Tr¹bki Wielkie, a inkasentem.
§8
Traci moc uchwa³a Nr 28/V/95 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie zasad ustalania,
poboru oraz terminów p³atnoci i wysokoci op³aty targowej op³aty targowej, zmieniona uchwa³ami: Nr 54/XI/
96 z dnia 31 grudnia 1996 r., Nr 54/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r., Nr 22/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr 70/
XII/99 z dnia 29 grudnia 1999 r., Nr 87/IX/2000 z dnia 19
grudnia 2000r., Nr 71/VII/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
poprzez inkasenta bêd¹cego osob¹ fizyczn¹.
§4
Na inkasenta do poboru op³aty targowej powo³uje siê
Pana Andrzeja Zielke.
§5
Inkasentowi ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
30% brutto od pobranej op³aty targowej.

2147
UCHWA£A Nr 12/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at administracyjnych za
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czynnoci urzêdowe oraz uregulowania niektórych innych spraw zwi¹zanych z jej poborem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 18 i art. 19,
pkt 1 lit. ,,d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Dz. U.
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê op³aty administracyjne za wykonanie
nastêpuj¹cych czynnoci urzêdowych w wysokoci:
1) za sporz¹dzenie testamentu lub zmianê testamentu:
a) w miejscu wskazanym poza Urzêdem Gminy 
85,00 z³,
b) w Urzêdzie Gminy Tr¹bki Wielkie  55,00 z³,
2) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy  130,00 z³.
§2
Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Oddzia³u
Banku Spó³dzielczego prowadz¹cego obs³ugê bankow¹
Urzêdu Gminy na podstawie dowodu wp³aty KP wystawionego przez pracownika urzêdu przed dokonaniem
czynnoci urzêdowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr 11/91 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia stawek
op³at administracyjnych za czynnoci urzêdowe, zmieniona uchwa³ami Nr 62/XII/95 z dnia 28 grudnia 1995 r.
Nr 52/XI/96 z dnia 31 grudnia 1996 r. Nr 20/IV/97 z dnia
29 kwietnia 1997 r. Nr 50/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r.
Nr 23/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. Nr 4/I/99 z dnia 23 lutego 1999 r. Nr 68/XII/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Nr 83/
IX/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. Nr 91/X/2000 z dnia
29 grudnia 2000 r. i Nr 72/VII/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

2148
UCHWA£A Nr 13/II/2002
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 14 pkt 1, 2, 3
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ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 Nr 200, poz. 1683)
po uzyskaniu opinii Komisji Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Stawka roczna podatku od ka¿dego psa posiadanego
przez mieszkañca gminy wynosi 25,00 z³.
§2
Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór podatku od
ich posiadania w drodze inkasa prowadz¹ so³tysi.
§3
Podatek, o którym mowa w § 1 p³atny jest z góry, bez
wezwania do dnia 15 marca na rachunek Urzêdu Gminy
Tr¹bki Wielkie 2003 r.
§4
Traci moc uchwa³a Nr 53/XI/96 z dnia 31 grudnia 1996 r.
W sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Tr¹bki Wielkie zmieniona uchwa³ami: Nr 51/XII/97 z dnia 19 grudnia 1997 r.,
Nr 21/IV/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr 67/XII/99 z dnia
29 grudnia 1999 r., Nr 82/IX/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.,
Nr 73/VII/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

2149
UCHWA£A Nr 14/II/2002 r.
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 14 poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 zm. Dz. U. z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2002 r. okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 30 padziernika
2002 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierw-
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szych trzech kwarta³ów 2002 r. (M. P. z dnia 30 pa¿dziernika 2002 r. Nr 51, poz. 733) obni¿a siê kwotê 33,45 z³ za 1 q
do kwoty 32,00 z³ za 1 q.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

3.

4.

2150
UCHWA£A Nr 15/II/2002 r.
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia10 grudnia 2002 r.

5.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoci, rolny i leny obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.

6.

Na podstawie art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
z 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 ze zm.) ustawy z dnia 30 pa¿dziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1) ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci dla osób fizycznych obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy i stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór Deklaracji na podatek od nieruchomoci dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych

oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasów Pañstwowych, obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Tr¹bki Wielkie i
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2* niniejszej uchwa³y.
Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Tr¹bki Wielkie i stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3* niniejszej uchwa³y.
Ustala siê wzór Deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnych, jednostek
organizacyjnych Lasów Pañstwowych, obowi¹zuj¹ce
na terenie gminy Tr¹bki Wielkie i stanowi¹ce za³¹cznik
Nr 4* niniejszej uchwa³y.
Ustala siê wzór Informacji w sprawie podatku lenego dla osób fizycznych obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Tr¹bki Wielkie i stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5* niniejszej uchwa³y.
Ustala siê wzór Deklaracji na podatek leny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnych, jednostek
organizacyjnych Lasów Pañstwowych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Tr¹bki
Wielkie i stanowi¹cy za³¹cznik Nr 6* niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

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